Kiss Luca Anna 8.b

Luca rendkívül sokoldalú, tehetséges diák. Nagycsaládban
nevelkedik, ahol sokat segít szüleinek a kisebb testvérekkel
való foglalkozásban és a háztartásban is. Mindemellett
kiváló tanulmányi és sporteredményei vannak. Az
iskolában segítőkész, minden programban aktívan részt
vesz, megbízható, mindig derűs, nagyon jó egyéni és
csapatjátékos, akire mindig lehet számítani. Szereti próbára
tenni képességeit, sok versenyen indult, jónéhány
kiemelkedő országos eredménnyel is büszkélkedhet,
melyeken iskolán jó hírét viszi tovább.

Eredményei az idei tanévben:
Matematika:
Curie Matematikaverseny országos 1. hely
Bolyai Matematika Csapatverseny regionális 1. hely, országos 25.hely
Medve Szabadtéri Matekverseny regionális 2.hely, ezüst fokozat
Varga Tamás Matematikaverseny megyei 3., országos 35. hely
Zrínyi Ilona matematikaverseny regionális 26.hely
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei 37. hely
Magyar nyelv- és irodalom:
Arany János anyanyelvi verseny országos 4.hely
Lotz János helyesírási verseny iskolai 7.hely, megyei 39. hely
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny regionális 2.hely
Bendegúz anyanyelvi verseny megyei 10.hely
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei 9. hely
Rajz: Alkotói Pályázat- megyei 2. hely
Latin nyelv:
Ábel Jenő Latinverseny országos döntőn- kiemelt dicséret
Informatika:
E-hód informatikaverseny országos 1. hely
Sport:
Röplabda Diákolimpia 2. hely
Tankerületi Röplabdaverseny 2. hely

Marsi Ádám 12.b
Az Év Diákja cím elnyerőinek természetesen kiemelkedő
tanulmányi eredménnyel kell rendelkezniük, Ádám ezen a
téren nem szenved hiányt. Egészen ötödikes korától
számtalan versenyen vett részt mind matematika,
informatika és fizika tantárgyakból. Az idő spórolása végett
csak a legkiemelkedőbbeket sorolom most fel ezek közül.
A Bolyai matek és a Jedlik Ányos fizikaversenyeket évente
látogatta, és országos eredményekkel gazdagodott minden
alkalommal. A Zrínyi Ilona versenyeket is gyakran részt
vett, ahol 11. osztályban országos 15. helyezést ért el.
Informatikából sokszor megmérettette magát az E-Hód
versenyeken, ahol 8. osztályban országos első helyezést ért
el. Utolsó évében a Náboj matematikaversenyen országos
7. helyezéssel, matematika OKTV-n országos 30., valamint informatika OKTV-n országos 43.
hellyel gazdagodott Mind ezen eredmények mellett Ádám nem hanyagolta el a többi tantárgyat
sem, mivel 11. osztályban angolból előrehozott érettségit és nyelvvizsgát tett, valamint idén
még a német középszintű nyelvvizsgát is sikeresen letette. Ádám egy nagyon értelmes és
tehetséges tanuló, de sohasem szállt a fejébe, mindenki visszafogottnak és szerénynek ismeri.
Idejét szívesen tölti társasjátékokkal és ügyesen forgatja a Rubik kockát. Emellett szeret
kirándulni, horgászni, állataival foglalkozni, valamint leendő mérnökhöz híven
modellrepülőket tervezni és építeni. Elsőre csendes természetűnek tűnhet, de ha neki tetsző
téma van soron, akkor rendkívül beszédes tud lenni. Ádám érdekes hobbijaival, természetről
való tudásával, higgadt meglátásaival és széles mosolyaival sok színt és értéket hozott
osztályunkba.









8 évig kitűnő tanulmányi eredmény
36 szaktárgyi dicséret
angol, német középfokú nyelvvizsga
angol, informatika középszintű érettségi (97%)
A Zrínyi, Bolyai, Kenguru, Varga Tamás, Náboj, Orchidea matematika versenyeken
13 alkalommal országos döntős kiemelkedő eredmények
A Jedlik Ányos fizikaversenyeken 4 alkalommal országos döntőn dobogós
Az e-Hód és Labview informatika versenyeken 4 alkalommal országos eredmény
Idén kétszeres OKTV döntős: matematika 30., informatika 43. hely

Schmidt Anett
Schmidt Anett tanárnő 9 éve angol és német szakos tanára a
gimnáziumnak. 2015 óta a jelenlegi 11.a osztály
osztályfőnöke. Immár hetedik évét fejezi be velük, miközben
igazi közösségé kovácsolta őket. Az iskolánkban működő
nyelvvizsgaközpont nyelvvizsgáztató tanára, sikeresen
készíti fel tanulóit a közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra,
valamint nyelvi versenyekre. Tanítványai eredményesen
szerepelnek az Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyeken is. A tanítás mellett egyéb projekteknek is aktív
szervezője. Többek között koordinátora volt a 2014-2016
között zajló négy országot átfogó nemzetközi projektnek.
Támogató
munkájával
hozzájárul
a
regensburgi
cserekapcsolat
sikerességéhez.
A
Goethe
Intézet
kapcsolattartójaként eddig is számos érdekes kiállítást és programot hozott el iskolánkba.
Rendszeresen vesz részt nem csak módszertani, hanem nyelvi továbbképzéseken is, óráit ennek
köszönhetően nagyon változatos eszköztárral tartja. Minden óráját alapos tervezés előzi meg,
amit diákjai is nagyra értékelnek. Következetes, magasra teszi a szintet, azonban figyel a diákok
egyéni képességeire is. Mind a kis, mind a nagyobb osztályokkal képes megtalálni a közös
hangot. Óráin a kommunikációra nagy hangsúlyt fektet. Rendszeresen gyakorol önreflexiót,
önkritikát és igyekszik folyamatosan fejlődni.
Csak ebben az évben a következő feladatokat látta el. Szalagavatót szervezett, az október
huszonharmadikai ünnepség egyik főszervezője volt, majd a ballagási ünnepséget is
levezényelte. OKTV-re készített fel, egyik tanítványa a középdöntőbe is bejutott, illetve középés felsőfokú nyelvvizsgákat is sikeresen tettek le diákjai. Németből emelt szinten érettségiztet.
Nagyon fontosnak tartja, hogy tapasztalatot szerezzen vizsgáztatóként, hiszen így diákjait is
eredményesebben tudja oktatni. Rendszeres osztályprogramokat és kirándulásokat szervez,
illetve idén osztályát a Határtalanul program keretében elvitte Felvidékre is. A nyelvi
munkaközösségekben is aktív szerepet vállal, mindig lehet rá számítani.
Tanítványai így jellemzik:
Schmidt tanárnő órái kellemes hangulatban telnek, főleg a tanárnő humora miatt. Óráin sosem
kell tartatunk hirtelen feleléstől vagy dolgozattól, mert azokat mindig előre bejelenti.
Dolgozataiban azt kérdezi, amit ígért, igazságosan osztályoz. Ha esetleg valakinek éppen rossz
napja van, valamit elfelejtett, engedi, hogy jegyeinket kijavítsuk. Kitartó, még akkor is, ha csak
egy pár ember írt az órájára házi feladatot. Óráin digitális eszközöket is használ, ezzel színessé
téve a tanulást. Az angol és német témaköröket rendszeresen aktualizálja, vázlatokat ad,
megírásukban is segítséget nyújt. A nyelvtani szabályokat érthetően és annyiszor magyarázza
el, amennyiszer szükség van rá.
Osztályfőnökként a mi érdekünket tartja szem előtt, ha bárki problémájával hozzá fordul,
megpróbál segíteni, megoldani azt. A továbbtanulásban is számíthatunk a segítségére. Az
osztályfőnöki órák jó hangulatban telnek, ha akad idő, játszani is szoktunk. Saját
szabadidejében is elvisz minket kirándulni, illetve színházba. Hosszabb túrákon lelki támaszt
is nyújt. Kis apró meglepetéseivel szebbé teszi hétköznapjainkat. Úgy gondoljuk, hogy
tanárként és osztályfőnökként sem kaphattunk volna jobbat.

