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Aktuális kérdésekről beszélgettünk 
iskolánk igazgatónőjével, Vukadinović 
Tatjanával.
n A tavalyi év augusztusában 

már látni lehetett, hogy szeptember-
től nem a szokványos módon zajlik 
majd a tanítás. Hogyan készültek fel 
a tanévre?

A 2020/2021-es tanévre az előkészü-
letek, több szempontból is nagyon komo-
lyak voltak. Az egyik, hogy a gimnáziu-
mok reformja folyamatban van, aminek 
a részként a harmadikosztályokban újabb 
választható programokat vezettünk be, 
ezzel együtt a tanításban/tanulásban új 
pedagógiai hozzáállást, ami a tanulás 
eredményére / a kimenetekre irányul. 
A kulcsfontosságú változás viszont az 
a döntés volt, miszerint a járványügyi 
körülmények miatt kombinált modell 
szerint valósítjuk meg az oktatást, 
amiben legfeljebb 16 fős csoportokkal 
dolgozunk, és minden tevékenységünk 
tervezése és szervezése a járvány terje-
désétmegelőző intézkedések figyelem-
bevételével zajlanak le.
nMekkora szabad teret hagyott 

a minisztérium az iskoláknak, hogy 
saját elképzeléseiket is megvalósítsák 
az oktatás szervezésében?

A minisztériumtól kaptunk egy 
koncepciót, amelyet az iskolánk sajá-
tosságainak megfelelően dolgoztunk ki.

n A rövidített órák és az online 
oktatás miatt a minisztérium javasol-
ta-e, hogy csökkentsék a tananyagot a 
tanárok az egyes tantárgyakból?

Eddig nem kaptunk ilyen javaslatot, 
bár teljesen egyértelmű, hogy nem lehet 
egyformán sikeres és átfogó az online 
oktatás és a negyvenöt perces tantermi 
munka. Ezt már figyelembe vették azzal, 
hogy a 2022-es évre tervezett állami 
érettségi vizsgát elhalasztották. Ennek 
a még mindig korlátozott munkamód-
szernek a következményei csak évek 
múlva lesznek láthatók. Az online okta-
tás mégiscsak egy elsősegély, és szük-
séghelyzetbenélünk vele, hiszen a tanter-
mi oktatás során kialakult tanár és diák 
közötti interakció, valamint akortársak 
közötti közvetlen kapcsolata fejlődés 
szempontjából erősen stimuláló élmény, 
mondhatni, pótolhatatlan. 
nMekkora a tanárok önállósága a 

tanítási módszerek terén (az alkalma-
zások kiválasztása, az órarend betar-
tása, osztályzás)?

A tanárok az optimális tanulói 
teljesítmény értékelésének megfele-
lően választják meg saját munkamód-
szereiket. Az órarendet a tanévelején 
elfogadtuk, ez az érvényes és kötele-
ző struktúra, bár vannak olyan helyze-
tek, amikor rugalmasan alkalmazzák. A 
távoktatás bevezetésével a tanároknak 
lehetőségük volt megváltoztatni azt a 
platformot vagy alkalmazást, amelyet 
a munkájuk során használni fognak. 
Abból indultunk ki, hogy nem minden-
kinek ugyanaz a tapasztalata, és nincs 
mindenkinek egyformán fejlett digitális 
kompetenciája.
n Tervezik-e, hogy iskolánkban 

megkönnyítsék az online oktatás köve-
tését azzal, hogy egyetlen platform 
legyen használatos iskolaszinten?

Egyelőre nincs a terveink között az 
egységes platform bevezetése. Ennek 
több oka is van. Iskolánkban két plat-
form használata a legelterjedtebb, ez a 
kettő: az Office365 (Microsoft Teams) 
és a Google Classroom(Meet). Kevés-
bé használatos a Zoom, az Edmodo, 

és a Discord, illetve elvétve a gyors és 
rövid információcsere esetén a Viber és 
Messenger. Osztályonként felmértük 
ezek használatának a gyakoriságát, és 
a tanárokat utasítottuk, hogy lehetőség 
szerint térjenek át a két imént említett 
legelterjedtebb kommunikációs formára.
nÖn szerint mennyire lehet sikeres 

a távoktatás, hogyan hat ki a tanulók 
tudásának gyarapítására?

Nehezen mérhető fel a távokta-
tás hatékonysága. Ahogyan a tantermi 
oktatás sikere is több tényező függ-
vénye (a tanár szakmai és módszerta-
ni, illetve a digitális technológia terén 
való felkészültsége, szakmai tapaszta-
lata, a munkakörülmények és az iskola 
korszerű eszközökkel való ellátottsága, 
a tanulók motiváltsága és munkaszoká-
sa), így van ez az online oktatás terén 
is. Napjainkban nagyon fontossá vált, 
hogy a tanár képezze magát, alkalmaz-
za a korszerű módszereket, és ezeket az 
új tapasztalatokat alkalmazva sikeresen 
tudja átadni a tudást a diákoknak, ez a 
siker kulcsa manapság. Véleményem 
szerint a diákoknak és a szülőknek is 
nagy szerepük van a siker elérésében. 
Az otthoni jó légkör, a támogató csalá-
di háttér mindig motiváló hatással bírt a 
diákokra. Ebben a bonyolult helyzetben 
minden szereplőnek a lehető legtöbbel 
kell hozzájárulnia a közös célhoz.
nHa az elkövetkező tanévben is 

hasonló lesz a helyzet, miben változ-
tatna a mostani oktatási modellen?

Ha folytatódik a kombinált oktatási 
modellés időnként távoktatással kell azt 
váltogatnunk, lehetőség lesz arra, hogy 
újabb és jobb megoldásokat találjunk a 
hatékony tanítás fejlesztésére, hogy jobb 
módszereket alakítsunk ki az osztályo-
zásra, és jobb eredményeket érjünk el a 
tanulók motiváltásága terén és a tanulók-
kal való kommunikációban. Reméljük 
azonban, hogy a helyzet javulni fog, ha 
mégsem, nem marad más választásunk, 
mint hogy fejlődjünk, és a lehetősége-
inkhez mérten a legtöbbet hozzuk ki az 
adott helyzetből.
n Bancsi Kata I1 és Pápista Nikolett III1

Elsősegély a szükséghElyzetben
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A koronavírus idején az újvidéki Svetozar Marković 
Gimnáziumban a magyar tannyelvű osztályokat nem 
felezték meg a 15 főnél kisebb létszámuk miatt, egy 

osztály kivételével. Ezért egy kérdőív keretében felmértük 
a tapasztalatokat a III1 diákjai körében a kombinált tanítási 
formáról, az A-B csoportos megosztottságról.  

Az osztályban 18 tanuló jár, közülük 6 fiú és 12 lány. 1 
tanuló szabadkai, 1 szenttamási, 3 újvidéki, 3 tiszakálmán-
falvi és 10 tanuló temerini lakos. A csoportbontás a napló 
sorrendje szerint történt: a naplóban az első 9 tanuló alkotja 
az A csoportot, a második 9 a B csoportot. 

Maga a helyzet a diákok 72.8%-ának valamilyen mérték-
ben megnehezítette a tanulást. Erről ők maguk a követke-
zőképp nyilatkoztak: „Nehéz így a tanulás, mivel a legtöbb 
tantárgyból lemaradtunk, nem volt meg minden nekünk, 
amit a másik csoport csinált, néha még a tesztről is elfe-
lejtettünk szólni egymásnak.” aztán „Talán az a nehezebb, 
hogy többet kell aktívnak lennünk, és amikor kihagyunk 
egy hetet, akkor teljesen kiesünk a ritmusból.”. Úgy érzik, 
hogy sok a tananyag és kevés az óra.  

A távoktatásban és a kombinált tanításban minden tanuló 
sokkal nagyobb önállóságra kényszerült. A többségük nem 
sieti el a feladatok elkészítését, viszont mindent megold a 
határidő lejárta előtt (33.3%). Néhol megesik, hogy megkés-
nek velük (27.8%). Számos diák azonban gyakran kicsúszik 
a határidőkből. Egyesek próbálnak pótolni, mások viszont 
egyáltalán nem is foglalkoznak vele. 

A kérdőív kimutatása szerint egyes tanárok jól alkal-
mazkodtak a kombinált oktatáshoz, mások viszont nem. 
A tanulók a következőket javasolják: „Esetleg a tanárok 
tartsanak több online órát”, „A rendszeres házik, illetve 
az interaktív órák segítenének a tanulásban, még ha ez a 
diákoknak nem is tetszik.” 

Előfordulhat, hogy az egyik csoport gyorsabban halad a 
másiknál, amiről a tanulók így vélekednek: „Az én vélemé-
nyem szerint a csoportok közötti aktívabb együttműködés 
segítene a lemaradott csoprton”. Van diák, aki ezt nehezen 
viseli, hiszen több a stressz és a diákok közti veszekedés. 
Van, akinek viszont tetszik ez, motiválja őt, és igyekszik 
megtanulni a tananyagot, hogy tartsa a tempót a másik 
csoporttal. 

Arra a kérdésre, hogy: „Amikor kapcsolatba lépsz a 
másik csoport tagjaival, mi mindenért keresed meg őket?”, 
a tanulók megoszló válaszokat adtak. A legtöbben (33.3%) 
csak az iskola miatt tartják a kapcsolatot. Vannak, akik 
minden iskolai, illetve személyes információt megosztanak 
egymással és naponta vagy hetente csetelnek az osztály-
csoportban a többiekkel (27.8%). Sokak egyéneket keres-
nek fel a konkrét kérdéseikkel, amikor szükségük van rá 
(16.7%). Mások, azonban az osztály kettészakadása miatt 
egyáltalán nem tartják a kapcsolatot a többiekkel (22.2%). 

 A fennálló helyzet hatással volt a baráti körök átala-
kulására is az osztályon belül. A diákok 72.2%-a könnyen 
megszokta a szűkebb társaságot: „Jobban érzem magam 
a csoporttal, mint az egész osztályban.”, „Nyugodtabb a 
légkör, kevesebben vagyunk, így bátrabb vagyok, könnyeb-
ben meg tudok nyílni.”, „Kisebb csoporton belül jobban 
összetartunk”. Viszont 16.7%-uk nem találja a helyét ebben 
a felállásban: „Utálom, hogy külön vagyok a barátnőmtől, és 
nehéz nélküle tanulni.”, „Hiányoznak kicsit a másik csoport 
tagjai.”, „Általában egész nap nem beszélek senkivel.”. 

Ha a diákok választani tudnának a tanulási rendszerek 
között, akkor a tantermi oktatást választanák teljes osztály-
lyal és 30 perces órákkal (55.6%). Vagy többen is az online 
tanítás mellett döntenének (27.8%).  

Az fennálló helyzettel kapcsolatban az egyik tanuló 
zárógondolata így hangzott: „Minden működne, mert az 
ember az alkalmazkodásra született. Az egyetlen hátráló 
ok, ami miatt a távoktatásnak kevesebb sikere van, mint 
a rendesnek, az az emberi hozzállás (ami azért van, mert 
mindenki a maga szíve szerint követi az anyagot). Saját 
magamon is észrevettem a motiválatlanságot (a felügye-
let hiánya miatt). Szerintem effektívebb a „kényszerített” 
oktatás, mert később majd szükség lesz a tudásra az egye-
temen, ahol nem kérdezik, hogy figyeltél-e az órákon.” 

Érdemes lenne a szerzett tapasztalatokról elgondolkodni-
uk a tanároknak és a tanulóknak is egyaránt, ám fontos lenne 
az is, hogy ezt lehetőleg közösen tegyék meg – beszélges-
senek róla egymással is, hogy áthidalják a fennálló prob-
lémákat, illetve továbbfejlesszék a jól bevált módszereket!  

n Faragó Karola II1
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Online beszélgetőtársam Habram Hunor, aki tavaly érettsé-
gizett nálunk, és arról faggattam, hogyan alakultak a minden-
napjai a gimi után.  

n Hol tanulsz most, és miért pont ott? Annyit tudok, hogy 
Szlovéniába készültél az orvosira. Hogyhogy itt maradtál? 

Az újvidéki Orvostudományi Egyetem orvostanhallgatója 
vagyok, és lassan fejezem az első évemet. Azért iratkoztam 
erre az egyetemre, mert mindig is érdekelt, hogy miből is áll 
egy ember, és hogy ha baj van, hogyan lehet segíteni. Igen, 
volt egy olyan tervem, hogy Szlovéniában szerettem volna 
továbbtanulni, letettem a kötelező szlovén nyelvvizsgát, de 
végül a vírushelyzet miatt úgy döntöttem, hogy inkább itt 
Újvidéken folytatom a tanulmányaimat. 

n Milyen online tanulni az egyetemen? Jártál-e már bent 

is, vagy eddig csak online volt? Sikerült-e megismerkedned 
az új évfolyamtársaiddal? 

Az elmúlt öt-hat hét előtt csakis online tanultunk. Az elmé-
leti részt nem volt nehéz megtanulni, és több idő jutott is a 
tanulásra, de a semmilyen gyakorlatunk nem volt. Csak nem 
rég indultunk el a gyakorlatokra anatómiából, de még nem a 
teljes óraszámmal (hetente egy óránk van az öt helyett). Van 
az úgynevezett ,,múzeum" az egyetemen, ahol emberi cson-
tokat lehet kikölcsönözni és azokat vizsgálva tanulni. Ide 
szeretünk a kollegákkal bejárni, mert effektíven lehet tanulni, 
kérdezni is tudunk egymástól és nem utolsó sorban, ha már 
elfáradtunk egy kávézás is belefér. 

n Mindenki azt mondja nekünk, hogy a gimi segít felké-

szülni az egyetemre. Mit értenek ez alatt szerinted most, onnan 
nézve? 

A gimi megtanított tanulni, hogyan szelektáljuk az anyagot, 
mi a fontos és mi nem, hogyan jegyzetelhetünk és hasonlók. 
Ez mellett embereket neveltek belőlünk a gimnáziumban. 

n Elsősként van e már kedvenc tantárgyad, mit tartasz 
érdekesnek? 

Még nincs kedvencem, bár az anatómiát mondhatnám a 
legérdekesebbnek és egyben a legnehezebbnek is. Megtanul-
juk az ember minden apró porcikáját, persze latinul. Ez igazá-
ból, ami bámulatos, hogy az emberi test mennyire logikus, és 
mindennek megvan az oka, hogy az a szerv miért pont úgy 
néz ki vagy hogy miért ---
n Azt mondjuk, hogy a gimiben sokat kell tanulni. Ahhoz 

viszonyítva az egyetemen mennyit dolgozol (napi, heti szinten)? 
Jóval többet kell tanulni, mint a gimnáziumban. Igazából 

te határozod meg hogy hogy tanulsz, minden egy pár órát, 
vagy pár nap szünet, de utána majdnem egész nap tanulsz. Az 
biztos, hogy a kampánytanulás az egyetemen nem működik. 

n Hogyan tartod a kapcsolatot a régi osztályoddal? 
A Messengere osztálycsoportban szoktunk beszélgetni, 

néha élőben is találkozok azokkal, akikkel a gimiben is inkább 
barátkoztam. 

n Mit tanácsolsz a fiatalabb gimiseknek? 
Csak annyit, hogy legyenek szorgalmasak, merjenek 

kérdezni, és ne féljenek a holnaptól! 
n Kovács Ákos I1

Egy kávézás is belefér 

ÉLET A GIMI UTáN

After four centuries of hard work, 
Beatrix Zavargó-Sárvári proudly says: 
“Being a teacher is the most wonderful 
occupation”.Former  teacher of many 
schools, faculties and other educational 
institutions, she is most proud of her old 
student’s triumphs and achievements. 
Although Mrs. Beatrix isn’t a teacher 
anymore, instead of learning from ener-
getic and striving students, she now 
learns from her enthusiastic and curi-
ous grandchildren.
nWhen did you first decide what 

your chosen career path was going to 
be?

I was in the seventh form of prima-
ry school when I decided to become an 
English teacher. I had a wonderful teach-
er (Marta McConnell Duff)who taught 
us not only to USE the English language 
very well but also to appreciate the 
knowledge of various other languages.

nFor how long did you teach?
Nearly half a century. Forty years in 

different educational institutions, and I 
had been tutoring students during my 
studies at the faculty.
nWhat were some of your most 

difficult experiences as a teacher? 
What were the best?

The most difficult thing was to moti-
vate and meet the thirst for knowledge 
of every single student of a class of 
thirty, and sometimes more than thirty, 
members.

It was also very difficult to work 
during the period of online teaching – I 
missed the eye-to-eye contact with my 
students.

The nicest moments of my career 
have been when I came to know about the 
professional success of my ex-students.
n Did you at any point in your 

career regret becoming a teacher? If 
yes/not, why?

Never. If I were to choose again, I 
would do the same. 

I think that being a teacher is the most 
wonderful occupation – being surround-
ed by young curious individuals.
n In your opinion, what are the 

best and worst things about being a 
teacher?

The best thing about being a teacher 
is, of course, that you can impart your 
knowledge, your experience to the young 
generations, but for me it was always 
more important that I had the oppor-
tunity to form positive, accomplished 
personalities.

The worst thing is that some students 
refuse to accept the communication of 
your knowledge.
nDo you think it is more difficult 

being a student or a teacher?
There are stumbling-stones both for 

students and teachers, but do not forget 
that teachers learn all the time, and 
students also teach sometimes. I have 
learnt quite a lot from my students.
n If you could give younger teach-

ers any advice, what would it be?
To teach their students serving as a 

good example.
nWhat do you miss most about 

teaching?
What I demanded when teaching at 

school was challenge. When I succeeded 
to solve problems I was happy. Nowa-
days I am confronted with challenges 
as well – only the audience is different. 
Instead of young curious students I am 
surrounded by my curious grandchildren.

n Vorkapić Anja II1

A student’s success 
is a teachers success

5
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A Genius tehetséges diákok 
számára szervezett prog-
ram körében minden évben 

megtartják a tehetséggondozó 
tábort, amelyen az újvidéki isko-
lák diákjai vesznek részt. Általá-
ban három vagy négy napig tart. A 
foglalkozások egyik része az újvi-
déki Svetozar Marković Gimná-
zium tantermeiben zajlik, illetve 
mindig vannak iskolán kívüli akti-
vitások is: valamelyik múzeum, az 
egyetemváros vagy a péterváradi 
vár látogatása. Ezeket az ismertető 
túrákat mindig nagy izgalommal 
várjuk, mert valami újat tanulunk 
meg minden alkalommal. 

Tavaly szervezték meg a kilence-
dik Genius Tehetséggondozó diák-
tábort, Muhi Béla gimnáziumunk 
volt fizikatanárának vezetésével. A 
2020-as Genius tábor a koronavírus 

járvány miatt másképpen alakult, 
mint a korábbiak. A többi újvidé-
ki középiskola tanulói sajnos nem 
vehettek részt, csak a gimnázium 
négy magyar nyelvű tagozatának 
diákjai lehettek jelen. Ezt mindenki 
nagyon sajnálta, mert amellett, hogy 
sok új tudnivalót hallunk a progra-
mon, a társaságnak is nagy szerepe 
van. Ez alkalommal a tábor inkább 
előadásokon valamint prezentáci-
ókon és kvízeken alapult. Az első 
napot a Socrativ alkalmazásban 
készült műveltségi kvízzel indítot-
tuk. Ezt különösen élveztem mert 
Hévízi Laura és én vállaltuk a lebo-
nyolítását. A kérdések több tantár-
gyat foglaltak magukba. Annak 
ellenére, hogy számunkra ezek a 
kérdések könyűnek tűntek az első-
seink egy picit megszenvedtek 
velük. Második nap lehetőségünk 

volt meghallgatni ifjabb Muhi Béla 
egyetemi tanár előadását közgaz-
dasági kérdésekről, majd idősebb 
Muhi Béla tanár úr tartott interaktív 
előadást fizikából, amelyen bemu-
tatta, hogy a fizika nem csak képle-
tek, törvények és elméletek mago-
lásából áll, hanem lehet érdekes is. 
Következő nap magyartanárnőnk, 
Kovács Smit Edit tartott egy érde-
kes foglalkozást, amelynek az volt 
a célja, hogy a jó verseket próbáljuk 
meg elrontani. Természetesen mind-
egyik aktivitást pizzázás követett, 
ami az évek során már hagyomá-
nyossá vált. Gondolom, hogy nem 
csak a saját, hanem a többiek nevé-
ben is mondhatom, hogy nagyon 
élveztük, és jól éreztük magunkat, 
mert ez a program a ritkaság, ahol 
jellemzően a magyar ajkú diákok 
vesznek részt.  

Máris várjuk, hogy  a következő 
programon részt vehessünk. 

n Csillag Andrea IV1

Genius tábor járvány idején Genius tábor járvány idején 
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Az online oktatást 
könnyebbnek hitték 
a diákok. Ámbár, ez 

közel sem lett olyan egysze-
rű mint gondoltuk. 

A tavalyi év tavaszán 
hazánkban is elért a vírus. 
A diákok a grafitceruzát, 
billentyűzetre váltották. Az 
osztálytársaimmal elbeszél-
getve mindenki azt mond-
ta, - tisztelet a kivételnek – 
hogy sokkal könnyebb volt 
jó jegyet szererzni, mert 
a számonkérések során 
könnyen lehetett puskázni. 

Emlékszem, amikor 
biológia felmérőt írtunk. 
Google tantermen keresztül 
kaptuk az ellenőrzőt. Persze, 
a tanárok még nem voltak 
annyira járatosak ebben az 
ügyben, és nem tudták beál-
lítani a kérdések különbö-
ző sorrendjét, arról nem is 
beszélve, hogy a kijelölendő 
helyes válaszok is más-más 
sorrendben jelenjenek meg. 
Kaptunk is mi rajta, online 
összedugtuk a fejünket, 
majd a naplóban sorakoztak 
a szebbnél szebb jegyek. A 
későbbiekben is alkalmaz-
tuk ezt a módszert. Sajnos, 
nem sokáig tudtuk bolondí-
tani a tanárokat, hamarosan 
rájöttek a csalafintaságra. 

Amikor vissza kellett 
ülni az iskolapadba, látszó-
lag hiányos volt a tudásunk. 

Középiskolába jöttünk, 
és a vírus még mindig 
tombolt. Újra a képer-
nyők mögé kényszerítettek 
bennünket. A forgatókönyv 

hasonló volt, csupán csak a 
tananyag változott, és bővül-
tek az online tantermek is. 

Itt már nem volt olyan 
könnyű dolgunk mint álta-
lánosban. A tanárok felké-
szültebbek és tapaszta-
labbak voltak a közvetett 
oktatás fortélyaiban. Kever-
ték a kérdések sorrendjét, a 
későbbiekben már a kame-
rát is be kellett kapcsolnunk. 
De ahol összefogás van, ott 
akadály nincs. 

Mi is az az online okta-
tás, merül föl mindenkiben 
a kérdés. 

Az online oktatás pótol-
ni próbálja a tantermi okta-
tást, rendkívüli helyzetben. 
Otthonról zajló tanítás. 
Néhány tanár, élő interak-
tív közvetítést tartott, mások 
viszont csak egy beadan-
dót küldtek a meghatáro-
zott határidővel. Ilyenfajta 
oktatáshoz egy számítógép, 

internet hálózat, kame-
ra illetve egy mikrofon 
szükséges. 

Az otthoni tanulásnak, 
ahogy előnyei úgy hátrá-
nyai is vannak. Az első pár 
napban még jól is esett az 
otthonlét, de egy-kettő rá 
lehetet unni.  

Nem mozgunk még 
annyit sem amíg elsé-
tálunk a buszállomásra, 
vagy biciklire pattanunk 
és azzal megyünk iskolá-

ba. Egy gombnyomás, és 
már az iskolapadban talál-
juk magunkat. Emellett, 
még számos hátránya van 
az esetnek.  

Egy karanténban töltött 
napom, elég unalmasnak 
bizonyult. Ahogy felkel-
tem, az volt az első, hogy 
bekapcsoltam a számító-
gépet. Szembesültem az új 
feladatokkal. Meghallgat-

tam az online konferenciá-
kat, vagy beadtam a beadan-
dót. Mikor épp nem volt mit 
tennem, akkor ettem. Mire 
befejeztem, már vártak is 
az új értesítések a beadan-
dókkal  együtt. Ha mindent 
befejeztem, elmentem egy 
óra  erejéig sétálni, kiszel-
lőztetni az eszem. 

Véleményem szerint 
ez élő szónak párja nincs. 
Vannak olyan tanulók, akik 
már a tanév eleje óta online 

járnak. Az információk nagy 
részét, nem vezeti el hozzá-
juk az internetkábel. Számos 
ellenőrzőről nincsenek 
időben értesítve, de olyan 
is megesik, hogy egyálta-
lán nincsenek értesítve. És 
talán ez a legnagyobb gond 
az egészben, mivel így a 
jegyeiknek értéke merede-
ken csúszik lefele.  

n Kocsi Zoltán Márk I1

ONLINE OKTATÁS
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KIS HÍREK

https://s-markovic.edu.rs/hu/

golyaavato-2020/ 

Október

III1 az Újvidéki Színház Parasztoperáját tekintette meg 
Titkokkal, melyeket a másik fél elől rejtegetünk, soha nem lesz meg 
a közös bizalom. A Parasztopera című színelőadásban szereplő 
Etelka szülei közötti kapcsolatot tönkretette a feleség saját gyere-
kéről való titkolózása. Egészen a legutolsó pillanatig várt, amikor 
már hiába való volt a titok bevallása és így teljesen tönkrement a 
kapcsolat. A másik eset, pedig amikor, Imre, a cowboy, nem mondta 
el időben szüleinek, hogy ő a fiuk, inkább csendben maradt. Halá-
lát ez a hallgatás okozta. Hallgatni arany, tartja a mondás. Kínos 
szituációk, értelmetlen viták és hasonlók elkerülése érdekében érde-
mes hallgatni. Ám a hallgatás pozitívumai ellenére, nem szabad 
megfeledkeznünk, hogy lehetnek negatívumai is. Nem beszélni 
és csak hallgatni, akár a kapcsolatok rovására is mehet. A csend a 
kapcsolatok gyilkosává válhat. Barna-Sára Dávid III1

2020 
Március

17-étől távoktatás, 

Covid-19 világjárvány 

Minden iskolai 

esemény elmarad a 

második félévben. 

1-től visszatértünk a tanter-mekbe felelni és felmérő-
ket, érettségit írni. 

Ballagás  

Nyári szünetSzeptember 30 perces órák (8:00 
és 17:15 között) 

Kombinált oktatás a 
III1-számára – A és 
B csoportban egyik 

hét online, másik 
héten tantermi 

Az I1, II1 és IV1 
tantermi oktatásra 

jártak 

Gólyaavató 

II1 Szabadkán a Népszínház-

ban nézte meg a Fekete Péter 

előadást  

Középiskolások Gion 
Nándor Olvasási Versenye 

(csapatversenyek) 
Bancsi Kata, Kónya Lea, 
Kónya Laura I1 – I. díj

Hornyik Emánuel, Kovács 
Ákos I1, Gyülvészi Réka, 
Nagy Emma II1 – III. díj

 
Erős Henrietta, Pinjuh Anna, 
Varga Krisztina III1 – III. díj 

30-tól a félév végéig újra távoktatásban mindenki 

Június

November

SZILÁGYI ÖRZSÉBET

 E-MAILJÉT MEGÍRTA rendha-

gyó irodalomóra Lackfi Jánossal 

9

Meghosszabbí-

tott téli szünidő 

december 18-tól 

január 18-ig Újra a kombinált és 

tantermi oktatásban 

mindenki, minden 

szabadaktivi tás, 

szakkör redukálva 

Ókori vizeken 

A budapesti Szépművészeti Múze-

um ókortörténeti levelező pályázata, 

2020. október-2021. január.  

A II.1 tanulói vettek részt. (A vetél-

kedő a 3. kör után a COVID-járvány 

következtében megszakadt.)

Mural festése az 5-ös 

tanteremben – II1 

https://s-markovic.edu.rs/

hu/mural-graffiti-tanterem/

DSD német nyelvvizsga B1Úri Orsolya, Hévizi Laura IV1

Géniusz 
Rajsli Rebeka IV1 – I. díj 
Balla Szabolcs III1– I. díj Vujković-Bukvin Anna-Mária I1 – I. díj 

Tantárgyháló 

Balla Szabolcs III1 első díj 

https://s-markovic.edu.rs/hu/

tanulonk-sikere-a-tantargyhalo-versenyen/ 

Kirándulás és piknik Popovicán

A magyar osztályok közösség-

építő grillezése a Tarcalon 

I. Kárpát-medencei Kindler-Láng Fenn-tartható Fejlődés Tanulmányi Verseny Továbbjutók: Habram Árpád, Cvetković Edvárd és Vujković-Bukvin Anna-Mária I1

Ballagás

December 2021
JanuárFebruár

Március

Április

Május

Június

Kis 
hír

ek

8-tól április 19-ig 

újra távoktatásban 

mindenki 

https://s-markovic.edu.rs/hu/golyaavato-2020/ 
https://s-markovic.edu.rs/hu/golyaavato-2020/ 
https://s-markovic.edu.rs/hu/mural-graffiti-tanterem/
https://s-markovic.edu.rs/hu/mural-graffiti-tanterem/
https://s-markovic.edu.rs/hu/tanulonk-sikere-a-tantargyhalo-versenyen/  
https://s-markovic.edu.rs/hu/tanulonk-sikere-a-tantargyhalo-versenyen/  
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Egy újabb átlagos nap. Ülünk az iskolapadban és 
jegyzetelünk. Az ablakon keresztül egy egyre 
erősödő fény szűrődik be a tanterembe. Felál-
lunk az asztaltól és odamegyünk az ablakhoz, 

hogy kiderítjük, honnan jön a fény. Kinyitjuk az ablakot 
és kiugrunk. Hirtelen felébredünk. Az ember ilyenkor 
megkönnyebbül, és csak rávágja, hogy ez csak egy újabb 
értelmetlen álom volt. Ezzel az állítással nem is lehetnénk 
messzebb az igazságtól.

Az álmodás a filozófusok egyik kedvenc témája. Életünk 
nagyjából egyharmadát egy párhuzamos éjszakai világban, 
ha úgy tetszik, egy másik életben töltjük. Az általunk félig 
elképzelt és félig emlékezett tapasztalatok állandó kölcsön-
hatásban vannak az ébren levő énünkkel. Nehezen értelmez-
hető mozaikként tükrözi az álom a tudattalan gondolatokat a 
tudatos énünk számára. A mozaik, amelyet képek és gondo-
latok alkotnak, befolyásolhatja személyünket, viselkedé-
sünket, gondolatainkat órákon, akár napokon keresztül is.

„Életem olyan volt, mint egy álom, és az álmaim olyanok, 
mint az élet” – írja Babits Mihály a Gólyakalifa című művé-
ben. A mű főhőse egy jómódú, sikeres jövő előtt álló úrfi. 
Az álmaiban viszont egy szegény, meggyötört asztalosinas 
életébe csöppen bele. A mű haladtával a főhős rájön, hogy 
az álmaiban levő történések valósak, és ráébred, hogy két 
élete van. Idővel észreveszi a valós és az álombéli szerep-
lők kapcsolatát. Megjelenésre különbözőek még is felis-

meri identitásukat. Ez a jelenség a diszjunktív megismerés 
legfőbb példája. Képesek vagyunk az álomban megismerni 
az identitásokat, annak ellenére, hogy a személyek megje-
lenése különbözik a valóstól. A diszjunktív megismerés 
másik gyakori példája, hogy az identitás marad, viszont a 
személyiség és a kinézet teljes ellentéte a valósnak. Ezek 
az álombéli jelenségek segíthetnek jobban megismerni 
másokat és önmagunkat. Megmutathatják, hogy másmilye-
nek vagyunk, mint ahogy gondolunk magunkra. A műben 
is ráébred a főhős, hogy benne is lakoznak, olyan rossz 
tulajdonságok, mint az inasban.

„A békát utálom. Szeretek minden állatot, tudom, hogy 
egyformán fölséges alkotásai a természetnek, de a béká-
tól undorodom. Elmondom önöknek, hogy miért…” – írja 
Csáth Géza A béka című művében. A műben egy rémálmot 
mesél el. A vidéket, ahol a történet játszódik, egy szóbe-
széd járja, méghozzá aki szőrös békával találkozik, annak 
a családjában haláleset fog bekövetkezni. A főhős rémál-
mában találkozik egy ilyen szőrös békával. Eszébe jut ez 
a jóslat és elhatározza, hogy megöli a békát. Egy baltával 
feldarabolja az állatot, az pedig a földön fekszik kinyúlva, 
darabokban. Az álom után két hétre a főhős felesége, csak 
úgy, mint a béka, a földön kiterülve feküdt. A prekognitív 
álom egy gyakori jelenség. Legfőbb sajátossága, hogy a 
tudatalatti, olyan információt közöl a tudatos énünkkel, 
amelyet másképp nem tud megszerezni, ha úgy tetszik, 
jósol. Csak úgy, mint a legtöbb álmot, ezt is hamar elfe-
ledhetjük, ha nem vezetünk álomnaplót, viszont amikor 
megtörténik a valóságban az álmunkban levő esemény, 
hirtelen mindenre emlékezni fogunk. Ennek a jelenségnek 
az okát még nem tudjuk biztosra. Carl Jung megtapasztalta 
ezt a jelenséget, amikor édesanyja halálát előre megálmod-
ta. Abraham Lincoln a meggyilkolása előtt két héttel látta 
magát meghalni álmában. Ezek az álmok rengeteg fontos 
információt közölhetnek velünk. Ezeknek az álmoknak a 
történései nem feltétlenül következnek be pontosan a valós 
életben, de felismerhetőek.

Jordan B. Peterson, klinikai pszichológus szerint, az 
álom a gondolatok szülőhelye, csak úgy, mint a művész 
és a művészet a kultúra szülőhelye. Törekszik arra, hogy 
kitapogassa és megmutassa a tudatos énünknek azt, amit 
még nem ért. Carl Jung szerint a lélek legmélyebb réte-
gei kerülnek a felszínre és megmutatják az álmodó való-
di személyiségét. Ezért fontos megfigyelnünk álmainkat, 
felfigyelni a bennük megjelenő szimbólumokra.

n Barna Sára Dávid III1

Az álom kifejezőeszközei 
a prózai művekben

Jordan B. Peterson és Carl Jung

MI ÍRTUK
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Az elektronikus sport 
(e-sport)  résztvevői 
professzionális módon, 

versenyszerűen foglalkoznak külön-
féle videójátékokkal. Az e-sportban 
nem a fizikai munkánkkal teljesítünk, 
hanem a játéktudásunkkal, mégis elis-
merték mint sportot és abba a kategó-
riába soroljuk. Itt egy meghatározott 
játékban, versenyeznek. Az e-sport-
ból rengeteg pénzt lehet keresni. Azért 
választottam ezt a témát, mivel én 
magam is elég sok időt töltök videó-
játékok játszásával, és jártas vagyok 
a témában, valamint el szeretném 
mondani, hogy hogyan lehet megél-
ni belőle.  

Manapság a gyerekek nagyon sok 
időt töltenek a telefonjaikés a számí-
tógépeik használatával.   A mai gyere-
kek 70 százaléka játszik videójátékok-
kal, és a szüleik 95 százaléka ellenzi, 
és azt gondolja hogy a videójátékok 
semmire sem jók. A maradék 5 száza-
lékot azok teszik ki, akik kiskorukban 
elértek valamit a videójátékok segítsé-
gével, vagy akiknek a gyereke anyagi 
sikert mutatott fel amit az e-sportból 
szerzett.  

Sokan azt állítják, hogy az e-sport-
ból nem lehet pénzt keresni, mivel 
túl sok időt kell beleölni, és nem 
tud mindenki úgy játszani mint a 

legprofibb játékosok. De akik inten-
zívebben követik az e-sport világát, 
azoknak az embereknek a nagy része 
úgy véli, hogy nemcsak egy kis pénzt 
lehet keresni evvel a hobbival, hanem 
meg is lehet élni.  

Az e-sporttal foglalkozó embereket 
két csoportra lehet osztani. Vannak akik 
csupán hobbiként foglalkoznak vele, 
és vannak akik munkaként tekintenek 
rá és ez teszi ki napjaik legnagyobb 
részét. Persze aki csak hobbiként tekint 
rá az nem csinálja olyan profi színten 
mint azok akik ebből élnek. Magyaror-
szágon nagyon sok a világszerte ismert 

e-sportolók száma. Az én kedvenc 
magyar e-sportolóm Török Balázs aki 
Kodiak néven ismert. Szerintem ő az 
egyik legbölcsebb és legtapasztaltabb 
magyar ebben a témában, mivel 1999 
óta a mai napig foglalkozik e-sport 
mérkőzésekkel, és már számos inter-
nacionális bajnokságot is megnyert.  

A videójátékoknak számos jó és 
rossz hatása is van.  Nagy mértékben 
segíti a kommunikációs készségünket, 
és nyelvtudásunkat, valamint a reakci-
ónkat és azt is, hogy hogyan vezessük 
le a stersszt, de viszont sok idő a számí-
tógép előtt nagy mértékben károsítja 
a látásunkat. Nehezen tudjuk felmérni 
az idő múlását, és egyesek lustábbak 
lesznek. A legkárosabb következmé-
nye ami nem mindenkinél alakúl ki 
az a függőség.  

A múlt héten beszéltem az egyik 
barátommal aki profi szinten játszik a 
videójátékokkal, heti több mint 15 órát 
gyakorol, és úgy gondolja hogy készen 
áll e-sport mérkőzésekre. A következő 
hónapban lesz az országos mérkőzés, 
és úgy döntött hogy elíndúl rajta, mivel 
van egy kész csapata. Azonban sajnos 
nem tudott índúlni mivel csak tizenöt 
éves, és a bajnokságon tizenhat éves 
kortól lehet résztvenni. 

n Cvetković Edvárd I1 

Meg lehet-e élni az e-sportból? 
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1882. augusztus 25. 5:49-
kor reggel hangos 

telefoncsörgésre ébredtem az 
irodámban. A vonalon egy rettegő 
női hangot hallottam. Elhunyt férjét 
siratta. Azt állította, nem tudja mi 
okozhatta halálát. Felhívtam Hugo-t 
és el is indultunk a helyszínre. 

–Szóval mit is mondtál merre 
megyünk?

–Rue de Moulin 50a, egy nagy 
ház a tenger mellett. 

– Fogadjunk, már megint a 
szobalány volt.

–Az asszony azt állította, az 
embernek semmi baja nem volt, 
amikor lefeküdtek aludni. 

–Na ez unalmas lesz...
Egy óriási kőből épült ház elé 

értünk, bekopogtunk és a nagy 
faajtó mögött egy szobalány állt, 
ránkmosolygott.

–Bonjour! Fáradjanak be. 
Mademoiselle Armand fent van a 
hálószobában.

Felmentünk a széles lépcsőn, 
amely az első emeletre vezetett. 

Amikor benyitottunk a hálószobá-
ba, egy rövid hajú szőke asszony 
ült az ágyon elhunyt férje mellett. 

– Bonjour, Mademoiselle 
Armand! Fogadja őszinte részvé-
tünket. Én Patrick Banville vagyok, 
ez pedig detektív társam Hugo Dant. 

– Nagyon sajnálom Mademoi-
selle Armand, Patrick és én igyek-
szünk minél előbb kideríteni, mi 
történt Monsieur Armand-nal.

– Merci!Szólítsatok nyugod-
tan Camille-nak. Őszinte leszek 
veletek, nagyon gyanúsak nekem 
a szobalányok és a cseléd...Szerin-
tem sok közük van ehhez.

–Rendben, majd kikérdezünk 
mindenkit a házban.

Első kettő gyanúsítottal kezd-
tük a nyomozást. A szobalány és 
a szakácsnő, Juliette és Mathilde. 

– Az este Monsieur Armand 
kedvenc vacsoráját főztem, mint 
mindig ugyanazt a receptet hasz-
náltam, nem tehettem volna bele 
semmit, amitől a gazda rosszul 
lehetett...André, a cseléd vacsora 

után felkísérte Monsieur-t, hogy 
megmosdjon. Szólt volna Juliet-
te-nek, ha orvosságra vagy teára 
lett volna szükség. 

–Ha jól tudom, kertész is van. Ő 
itt volt tegnap?

– Nem, Georges csak hétvégen-
ként jön dolgozni.

– És Camille hol volt? 
– Kint az erkélyen volt Cicivel, 

dohányzott. Vacsora után mindig 
egy fél órára kiül, jól esik neki a 
cigaretta. Mire bejön, Monsieur 
Armand már ágyban van.

– Cici? Ő nincs beírva a 
füzetembe...

– A macska. Szerintem Mademoi-
selle Armand egyedüli barátja, 
amióta elveszítette a nővérét...

– Aham. Ezek szerint Mademoi-
selle és Monsieur Armand-nak nem 
volt valami közeli kapcsolatuk?

– Hát tudja, a házaspár közt 
tizenkilenc év volt, és ezért nem 
voltsok közös témájuk. Az asszony 
sokszor egyedül volt.

– Értem. Észrevettem, hogy 

A rózsakert titka
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André, a szolga fekete bőrű. Volt 
már előbb is vele gondotok?

– Hogy mer ilyet kérdezni 
tőlem?! Ebben a házban ő feléje 
soha nem volt semmiféle diszkrimi-
náció, egy nagyon jószívű emberről 
van szó. Tán nem gondolják, hogy 
ő ölte meg Monsieur Armand-t??

–Csak kérdeztem, tudnom kell 
mindent, amit lehet. Ennyi volt, 
merci. 

 Hugo-val befejeztük a nyomo-
zást, és az irodámba indultunk.

– Szerintem a néger volt. Láttad, 
hogy néz ki?

– Nem hiszem...egyik szolga 
sem gyanús. Juliette mit mondott?

– Semmi érdekeset. Azt állította, 
hogy vacsora közbe a nappalit taka-
rította, vacsora után pedig a kony-
hát, és nem nagyon volt kapcsolat-
bana gazdájával. 

–Nem tudom.Várjuk meg a 
holnapot és majd megtudjuk, mit 
mondanak a kórházból.

Másnap reggelre meg is lettek az 
eredmények. Mérgezés volt. Annyi-
ra nem álltössze az egész. Felhívtam 
Hugo-t és értesítettem. Ezek után 
mégis Mathilde, a szakácsnő volt a 
leggyanúsabb, mivel senki más nem 
volt a konyhában, de akkor Camil-
le-nak hogy nem lett semmi baja? 
Miért akarta volna bárki megölni 
Monsieur Armond-t? A hétvégére 

egy komoly nyomozást szerveztünk 
be. Eddigre már Georges, a kertész 
is megérkezett, őt is kikérdezhettük. 

– Bonjour, Monsieur Lambert! 
Engem Patrick Banville-nak hívnak, 
én vagyok az egyik detektív.

– Bonjour! Nyugodtan hívjon 
Georges-nek. Annyira meglepett 
Monsieur halála, olyan váratlan 
volt...

– Hát igen, sokszor történik 
ilyesmi. Nekem Mathilde mond-
ta, hogy maga nem volt itt csütör-
tökön este. Ha szabad kérdeznem, 
hol volt? 

– A lányomnál voltam, az újszü-
lött kisbabájával. Csak hétvégén 
szoktam bejárni.

–Oui, Mathilde ezt is említette. 
Rendben akkor, merci.

Felmentem Hugo-val a hálószo-
bába, hátha találunk valami érde-
keset. Újra kikérdeztük André-t 
is, hogy részletesebben mesélje 
a csütörtök estét, és hogy esetleg 
látott-e még valamit. Már nagyon 
belefáradtam az egészbe, ezért 
lementem a konyhába egy pohár 
vízért. 

– Elnézést, Mademoiselle, 
valamit meg szeretnék magának 
mutatni.

– Tessék, mi az?
– Hát...khm...Kint gyomláltam 

a rózsakertben, és egy kis üveget 

találtam...Azt írja rajta, hogy méreg.
–Micsoda?! Hogy mer maga 

így kapálni az Én kertemben? Ez 
megbocsájthatatlan dolog! Olyan 
naivok vagytok mindannyian...
főleg az a két buta nyomozó. 
Nem kapcsoltál, hogy én mérgez-
tem meg Raphael vacsoráját? A 
pénzét akarom, azért is lettem a 
felesége, nem szerettem soha azt a 
vénséget! Már minden készen áll, 
holnap hajnalba ülök fel a vonat-
ra, és Olaszországba utazok, ahol a 
szeretőm vár... De figyelj csak! Ha 
ezt bárkinek is elárulod, megígé-
rem, úgy fejezed, mint Raphael!

Tudtam egész végig, hogy a nő 
kavar valamit...Felsiettem Hugo-
hoz és elmondtam neki Camille 
és Georges agyazkodását. Geor-
ges-zsal megbeszéltük, hogy 
holnap hajnalba a ház előtt várjuk 
meg Camille-t, és letartóztatjuk. A 
kertész nem lakott messze a háztól, 
ezért Hugo-val ott várakoztunk 
egész éjszaka. Amikor felkelt a nap, 
a ház elé sunyiztunk, és vártunk 
Camille-t, hogy kilépjen az ajtón. 
Nem sokat ácsorogtunk, mire az 
asszony megjelent. Letartóztattuk.

–Úgy látszik, a szeretődnek kell 
majd ide utaznia...túl sokat beszéltél 
ahhoz képest, hogy a házad tele volt 
nyomozókkal. Nem volt okos ötlet.

n Vorkapić Anja II1
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A rajz egy grafikus ábrázolás, amely vonalakból 
áll össze. A rajzolásnak többféle szerepe lehet 
az életünkben. Van akinek a rajzolás teljesen 

praktikus, mint az arhitektáknak, akik rajzokat szer-
keztenek minden nap. Nekem a rajzolás egy hobbi, 
amit szabadidőmben szoktam csinálni. 

A rajzoláshoz fontos a helyszín, hangulat, az 
emberek személyisége és a zene. Én mindig az ágya-
mon ülve rajzolok a füzettel a kezemben, és valami 
nyugtató zenét hallgatok. Nekem még fontos, hogy 
ne legyen túl világos a szobám. Be szoktam kapcsol-
ni a kicsi asztali lámpámat, vagy valamikor gyújtok 
egy gyertyát és az ágyam melletti polcra rakom. 
Legtöbbször este szoktam rajzolni alvás előtt, mert 
az megnyugtat és eltereli a figyelmemet az iskolától 
vagy más stresszes dologról. 

A rajzolás mellett könyveket is olvasok a szaba-
didőmben. A könyvek igazából a legnagyobb inspi-
rációim a rajzaimhoz. Emlékszek, amikor elolvas-
tam egy nagyon jó könyvet, és még nem akartam 
félrerakni a történetet, ezért leültem és lerajzoltam a 
kedvenc szereplőmet. Pont úgy rajzoltam le a ruhá-
zatát, a haját, az arcát, ahogy a könyvben leírja. Ez 
után minden könyv után, vagy közben, mikor olva-
sok lerajzolok egy eseményt, tárgyat, ruhát, szereplőt 
vagy helyszínt, ami nekem nagyon tetszett. További 
ihletforrásaim az álmaim. Pár nappal ezelőtt volt egy 
álmom, ami nagyon megtetszett, és arról gondolkod-
tam egész nap, azért másnap este eldöntöttem, hogy 
lerajzolom a helyszínt. Még mindig nem fejeztem 
be a rajzomat, és már várom a hétégét, hogy legyen 
több időm rá. 

A technológia fejlődésével a művészet is változott. 
Ma már sokan digitálisan rajzolnak. Ehhez nem kell 
rajzoló eszköz vagy papír. Az építészek manapság 
csak számítógépen szerkeztenek rajzokat. Ezek a 
rajzok precízek és jól eltervezték őket. Ezekkel a 
rajzokkal sok pénzt is lehet keresni. De szerintem 
a művészek többsége, akik hobbiból rajzolnak a 
tradicionális rajzolást választják. Én nem szeretem 
a digitális rajzolást, mert olyan véleményem van, 
hogy a művészetek élvezetesebbek és nekem szeb-
bek amikor kézzel készítjük. 

n Kónya Laura I1 
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Nyuszi adatlapja
Születési ideje: 2021.jan.29.
Születési hely: 17-es tanterem táblája
Alkotója: Dávid (III1)
Legfőbb ellenfele és motivációja: 
Árpi (IV1)

Életpályája: időnként letörölve 
Árpád által, majd Dávid újra-
rajzolta.
A negyedik osztállyal együtt
elballagott ő is.
https://www.youtube.com/
watch?v=Wj_nZxLsYHo

https://www.youtube.com/watch?v=Wj_nZxLsYHo
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