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Köszöntő 

 

 

Elérkezett a 2018/2019-es tanév vége. Ezzel az utolsó számmal szeretném 

megköszönni a lelkes szakkörösök munkáját, akik részt vettek az újságok 

elkészítésében. Kiemelném Egréder Mórt, aki egyetlen elsősként minden 

szakkörön részt vett, s ötleteivel segítette munkánkat. A 2. b-ből ketten év 

közben csatlakoztak hozzánk: Dobos Zalán és Rőder Ádám. A 3. b-ből Fuchs 

Ráchel részt vett pár cikk megírásában. Köszönet a 4. a-ból Fridrich Flórának és 

Márkus Dorottyának. Néhány lapszámban közreműködött két 5. c-s: Gerber Luca 

és Sánta Gréta. 

Legnagyobb köszönetem a 4. b-s lányoké, akik végig lelkesen dolgoztak. Volt, aki 

csak egy-egy interjúba kapcsolódott bele, de legtöbben az összes szám írásában 

részt vettek. Név szerint:  

Bánki Luca 

Czigelédi Szonja 

Csókás Blanka 

Gerst Gréta 

Gerst Karolina 

Gerst Rita 

Juhász Liza 

Jurik Emese 

Korb Andrea 

Lábodi Laura 

Mózes-Takács Milla 

Potos Jázmin 

Szerényi Dóra 

Varga Judit 

 

Mindenkinek nagyon köszönöm, s remélem néhányan a jövő tanévben is 

visszajönnek, s részt vesznek ismét az újságok létrehozásában. 
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Interjú a nyolcadikosokkal

Niklai Virág 

- Melyik a kedvenc tantárgyad? 

- Angol és matek. 

- MI tetszett legjobban a Jókaiban? 

- Szeretem az osztályközösséget, a 

tanárokat, az órákat. 

- Melyik gimnáziumban fogsz 

továbbtanulni, milyen tagozaton? 

Miért éppen ott? 

- A Janusban, angol tagozaton, azért, 

mert szeretnék felsőfokú 

nyelvvizsgát és a reál tárgyakat 

magas szinten tanulni. 

- Várod a gimnáziumot? 

- Igen, de nagyon fog hiányozni a 

Jókai. 

- Mit gondolsz, mivel fogsz 

foglalkozni felnőtt korodban? 

- Talán kutató leszek. 

- Tudjuk, hogy nagyon sok 

versenyen kitűnő eredményt értél 

el. Melyik versenyeredményedre 

vagy a legbüszkébb? 

- A városi matek versenyen elért 

helyezésemre. 

- Mikor derült ki, hogy tehetséges 

vagy? 

- 3. osztályos koromban, az első 

matek versenyemen. 

- Van kedvenc filmed? 

- Igen, a Bosszúállók. 

- Kedvenc könyved? 

- Harry Potter. 

- Van háziállatod? 

- Igen, egy macskám. Kifli a neve. 

- Szeretsz sportolni, s ha igen, mit? 

- Szeretek. Aikidózom. 

- Játszol valamilyen hangszeren? 

- Régebben zongoráztam. 

Past Virág 

 
- Melyik a kedvenc tantárgyad? 

- Kémia és matek. 

- MI tetszett legjobban a Jókaiban? 

- A kedves osztálytársaim és a jó 

tanárok. 

- Melyik gimnáziumban fogsz 

továbbtanulni, milyen tagozaton? 

Miért éppen ott? 

- A Janusban, angol tagozaton. Az 

volt a legszimpatikusabb, 

szerintem egy erős gimnázium. 

- Várod a gimnáziumot? 

- Igen, szeretnék megismerni új 

embereket. 

- Mit gondolsz, mivel fogsz 

foglalkozni felnőtt korodban? 

- Vagy közgazdász, vagy 

gyógyszerész szeretnék lenni. 

- Tudjuk, hogy nagyon sok 

versenyen kitűnő eredményt értél 

el. Melyik versenyeredményedre 

vagy a legbüszkébb? 

- Bolyai matek csapatversenyen 

elért országos 11. helyemre. 

- Mikor derült ki, hogy tehetséges 

vagy? 

- Óvodában. 

- Van kedvenc filmed? 

- A Star Wars összes része. 

- Kedvenc könyved? 

- Harry Potter könyvek. 

- Van háziállatod? 

- Van, egy Masni nevű cicám. 

- Szeretsz sportolni, s ha igen, mit? 

- Igen, szeretek. Úszok. 

- Játszol valamilyen hangszeren? 

- Igen, zongorázom. 
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Kocsis Virág Fanni 

- Melyik a kedvenc tantárgyad? 

- Kémia és biológia. 

- MI tetszett legjobban a Jókaiban? 

- Nagyon magas színvonalú a tanítás. 

- Melyik gimnáziumban fogsz 

továbbtanulni, milyen tagozaton? 

Miért éppen ott? 

- A Babits angol tagozatán, azért, 

mert anyukám sokáig ott tanított, s 

ezt javasolta. 

- Várod a gimnáziumot? 

- Persze, nagyon várom, de 

hiányozni fog a Jókai és az 

osztályom is. 

- Mit gondolsz, mivel fogsz 

foglalkozni felnőtt korodban? 

- Orvos szeretnék lenni. 

- Tudjuk, hogy nagyon sok 

versenyen kitűnő eredményt értél 

el. Melyik versenyeredményedre 

vagy a legbüszkébb? 

- A Hevesy György kémia verseny 

megyei 5. helyére. 

- Mikor derült ki, hogy tehetséges 

vagy? 

- Oviban, amikor nagyon gyorsan és 

nagyon jól meg tudtam tanulni a 

verseket. 

- Van kedvenc filmed? 

- Igen. Az Éhezők viadala. 

- Kedvenc könyved? 

- Harry Potter és a Halál ereklyéi. 

- Van háziállatod? 

- Igen, egy fehér kutyám. Neve Lili. 

- Szeretsz sportolni, s ha igen, mit? 

- Igen, szeretek. Táncolok. 

- Játszol valamilyen hangszeren? 

- Már nem. Régen gitároztam. 

Halmi Panna 
- Melyik a kedvenc tantárgyad? 

- Kémia és földrajz. 

- MI tetszett legjobban a Jókaiban? 

- Az osztályunkat szerettem 

legjobban. Mindig összetartottunk. 

- Melyik gimnáziumban fogsz 

továbbtanulni, milyen tagozaton? 

Miért éppen ott? 

- A Nagy Lajosban, biokémián. 

Szeretem a kémiát, s a családom 

összes tagja is oda járt. 

- Várod a gimnáziumot? 

- Igen, mert új embereket 

ismerhetek meg. 

- Mit gondolsz, mivel fogsz 

foglalkozni felnőtt korodban? 

- Valami természettudományos 

foglalkozással. 

- Tudjuk, hogy nagyon sok 

versenyen kitűnő eredményt értél 

el. Melyik versenyeredményedre 

vagy a legbüszkébb? 

- A tavalyi Bolyai országos 4. 

helyezésre. 

- Mikor derült ki, hogy tehetséges 

vagy? 

- Tavaly kezdtük a kémiát, ezért 

tavaly. 

- Van kedvenc filmed? 

- Szeretem a Marvel filmeket és a 

sorozatokat. 

- Kedvenc könyved? 

- Sokat olvasok, de nincs 

kedvencem. 

- Van háziállatod? 

- Igen, egy nyulam. A neve Fahéj. 

- Szeretsz sportolni, s ha igen, mit? 

- Szeretek. Versenytáncolok, 

lovaglok, síelek. 

- Játszol valamilyen hangszeren? 

- Nem. 
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Szeles Léna 

- Melyik a kedvenc tantárgyad? 

- A reál tantárgyak. Matek, kémia, 

biológia. 

- MI tetszett legjobban a Jókaiban? 

- A tanárok és az összetartó 

osztályközösség. 

- Melyik gimnáziumban fogsz 

továbbtanulni, milyen tagozaton? 

Miért éppen ott? 

- A Nagy Lajos Gimnázium biológia-

kémia tagozatán fogok 

továbbtanulni, mert a kémiatanárom 

megszerettette velem. 

- Várod a gimnáziumot? 

- Igen. 

- Mit gondolsz, mivel fogsz 

foglalkozni felnőtt korodban? 

- Valamilyen természettudománnyal 

kapcsolatos dologgal. 

- Tudjuk, hogy nagyon sok versenyen 

kitűnő eredményt értél el. Melyik 

versenyeredményedre vagy a 

legbüszkébb? 

- A Curie kémia versenyen elért 

eredményemre vagyok a 

legbüszkébb, mert bejutottam az 

országos döntőbe. 

- Mikor derült ki, hogy tehetséges 

vagy? 

- 7. osztályban, amikor megismertem 

a kémiát, de már alsóban is jártam 

matek versenyekre. 

- Van kedvenc filmed? 

- Éjjeli napfény. 

- Kedvenc könyved? 

- Harry Potter és a Halál ereklyéi. 

- Van háziállatod? 

- Igen, egy kutyám. Foxterrier, a neve 

Titi. 

- Szeretsz sportolni, s ha igen, mit? 

- Igen, rendszeresen úszok. 

- Játszol valamilyen hangszeren? 

- Nem. 

 

Sas Mia 

 
- Melyik a kedvenc tantárgyad? 

- Fizika. 

- MI tetszett legjobban a Jókaiban? 

- Az iskola épülete. 

- Melyik gimnáziumban fogsz 

továbbtanulni, milyen tagozaton? 

Miért éppen ott? 

- Leőwey Gimnázium angol 

tagozatán. Testvérem is oda jár. 

- Várod a gimnáziumot? 

- Néha, változó nagyon. 

- Mit gondolsz, mivel fogsz 

foglalkozni felnőtt korodban? 

- Elképzelésem sincs. 

- Tudjuk, hogy nagyon sok 

versenyen kitűnő eredményt értél 

el. Melyik versenyeredményedre 

vagy a legbüszkébb? 

- A Dischka Győző fizika versenyen 

elért 2. helyre. 

- Mikor derült ki, hogy tehetséges 

vagy? 

- Felső tagozat elején. 

- Van kedvenc filmed? 

- Nagyon sok van, de a kedvencem: 

Valerian és az ezer bolygó városa. 

- Kedvenc könyved? 

- Emma és Tesla. 

- Van háziállatod? 

- Igen, négy macska és kettő 

papagáj. 

- Szeretsz sportolni, s ha igen, mit? 

- Igen, falat mászok. 

- Játszol valamilyen hangszeren? 

- Zongoráztam rövid ideig. 
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Nemeskéri Dániel 

- Melyik a kedvenc tantárgyad? 

- A reál tantárgyak a kedvenceim. 

- MI tetszett legjobban a Jókaiban? 

- Segítőkészek a tanárok és a jó 

közösség. 

- Melyik gimnáziumban fogsz 

továbbtanulni, milyen tagozaton? 

Miért éppen ott? 

- A Leőwey Gimnázium matek-fizika 

tagozatán. Ezek a tantárgyak 

érdekelnek leginkább. 

- Várod a gimnáziumot? 

- Nem, mert megszoktam már a 

Jókait. 

- Mit gondolsz, mivel fogsz 

foglalkozni felnőtt korodban? 

- Kutató gyógyszerész szeretnék 

lenni. 

- Tudjuk, hogy nagyon sok 

versenyen kitűnő eredményt értél 

el. Melyik versenyeredményedre 

vagy a legbüszkébb? 

- Az idei Hevesy verseny nagyon jól 

sikerült szerintem. 

- Mikor derült ki, hogy tehetséges 

vagy? 

- Ez egy nagyon nehéz kérdés. 2. 

osztályban az Apró matematikusok 

versenyen és 3. osztályban a Zrínyi 

versenyen. 

- Van kedvenc filmed? 

- Star Wars. 

- Kedvenc könyved? 

- Trapiti. 

- Van háziállatod? 

- Van egy holland törpe nyuszim, 

neve Bianka. 

- Szeretsz sportolni, s ha igen, mit? 

- Nem, de korábban 6 évig 

néptáncoltam. 

- Játszol valamilyen hangszeren? 

- Igen, 7 éve zongorázok. 

Puskás Péter 

- Melyik a kedvenc tantárgyad? 

- A kémia és a fizika. 

- MI tetszett legjobban a Jókaiban? 

- Az osztályközösség és a barátok. 

- Melyik gimnáziumban fogsz 

továbbtanulni, milyen tagozaton? 

Miért éppen ott? 

- A Nagy Lajos biológia-kémia 

tagozatán, mert erősek a 

versenyek. 

- Várod a gimnáziumot? 

- Igen, mert várom a változást, de a 

Jókaihoz kötnek az emlékek. 

- Mit gondolsz, mivel fogsz 

foglalkozni felnőtt korodban? 

- Biztos, hogy kutatni szeretnék, 

valahol, ahol jó lehetőségek 

vannak. 

- Tudjuk, hogy nagyon sok 

versenyen kitűnő eredményt értél 

el. Melyik versenyeredményedre 

vagy a legbüszkébb? 

- Az angol megyei versenyre és a 

Hevesy versenyre. 

- Mikor derült ki, hogy tehetséges 

vagy? 

- Az első kémia órámon. 

- Van kedvenc filmed? 

- A Csillagok között. 

- Kedvenc könyved? 

- Talán a Tamás bátya kunyhója és a 

Gyűrűk ura. 

- Van háziállatod? 

- Nincs. 

- Szeretsz sportolni, s ha igen, mit? 

- Vívok és nagyon szeretem, mert 

mindig fel kell építeni egy 

akciósorozatot, gondolkozni kell. 

- Játszol valamilyen hangszeren? 

- Igen, klarinétozom. 
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Nyolcadikosaink, 

akikkel az 

interjúk 

készültek 

 

 

  

 

 

 

  

 Az interjúkat készítette: Dobos Zalán és Rőder Ádám 2. b-sek, Bánki Luca, 

Czigelédi Szonja, Csókás Blanka, Gerst Karolina, Juhász Liza, Jurik Emese, 

Korb Andrea, Lábodi Laura, Szerényi Dóra 4. b osztályos tanulók. 

 

Lapzárta előtt érkezett a hír, hogy a Curie Országos Kémia Versenyen Nemeskéri 

Dániel és Puskás Péter I. helyezést értek el. Szívből gratulálunk! 
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Zrínyi verseny eredményei 

 

Előző számunkban a felsősök matematika versenyeredményeit tettük közzé. 

Azonban az alsósok között is érdemes megemlíteni néhány nagyon sikeres 

tanulót. A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen elért megyei eredmények: 

2. osztály -  2. helyezett: Pap Dániel 

 5. helyezett: Szabó Kíra 

 6. helyezett: Dobos Zalán 

 8. helyezett: Gyöpös Péter 

 9. helyezett: Rőder Ádám 

Csapatversenyen a 2. helyet sikerült 

megszerezni a másodikosoknak. 

3. osztály: - 6. helyezett: Garadnai Sára 

Az országos döntőben Pap Dániel 13. lett. 

Gratulálunk! 

 

 

 

Apró matematikusok verseny - iskolai forduló 

1. osztályosok:  1. Männer Máté 1. c 

   2. Bánki Csanád 1. c 
   3. Ormai Anna 1. c 
   4. Takács Milán 1. c 
       Gősi Zétény 1. c 
       Balla-Faredin Márton 1. b 
    
2. osztályosok:  1. Pap Dániel 2. c 
   2. Rőder Ádám 2. b 
   3. Nyári Zétény 2. c 
   4.Császár Péter 2. c 

 

Felkészítő tanítók: Izsák Klára, Baloghné Orosz Erika, Szabó Annamária, Fülöp 

Edit. 

 

Pap Dániel 
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Muskát József Matematikai Emlékverseny 

A hagyományokhoz hűen a mohácsi Brodarics Iskolában idén is megrendezték a Muskát József 

Matematikai Emlékversenyt.A teljes csapatot indító iskolák versenyét idén is a pécsi Jókai Mór 

Általános Iskola nyerte! 

Eredményeink: 

Egyéni 

4. osztály: 

1. Lábas Bence 

2. Nagy Bertalan                                    

Felkészítő tanáraik: Takátsy Boglárka, Fridrichné Horváth Dorina, Horváthné Parányi Zsuzsanna 

5. osztály:                                                                                                                                                                        

6. Ormai Samu 

15. Szatmári Zalán 

Felkészítő tanár: Fekete Márta 

6. osztály: 

1. Páter Péter 

2. Németh Marcell 

Felkészítő tanár: Hegyiné Király Krisztina 

7. osztály: 

2. Békési-Marton György 

13. Jáksó Laura 

Felkészítő tanár: Fekete Márta 

8. osztály: 

2. Nemeskéri Dániel 

3. Dunai Áron 

Felkészítő tanár: Fekete Márta 

Csapat 

4. osztály: 1. helyezés 

5. osztály: 4. helyezés 

6. osztály: 1. helyezés 

7. osztály: 4. helyezés 

8. osztály: 1. helyezés  
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A Márkus Színházban jártunk 

A Márkus Színházban egy előadást lehetett megtekinteni az egyik áprilisi 

délután. Ez a színház a belvárosban egy átalakított lakásban található az Apolló 

mozival szemben. Én a Mátyás király szárnyai című darabot láthattam az 

osztályommal és a 4. A-sokkal.  

A műsor egy órás volt, mely Mátyás király életét mutatja be. Nagyon 

szórakoztató és vicces volt a produkció. A színészek ügyesen báboztak és a 

darab kiváló volt.  Habár már tanultunk az iskolában Mátyás királyról, de mégis 

új dolgokat tudhattam meg tetteiről. A vége mégis szomorú, mivel Mátyás 

király egy füge miatt vesztette életét, ami mérgezett lehetett.  

Szóval ajánlom mindenkinek ezt a darabot, aki új dolgokat szeretne megtudni 

az egyik legnagyobb és leghíresebb királyunkról és könnyed szórakozásra 

vágyik. 

Lábodi Laura 4. b  

Ajánló a színház honlapján: 

„Több mint ötszáz éve ükapánk ükapja idején, egészen más világ volt 

Magyarországon. Ebből az időből maradt ránk híre és neve törökverő Hunyadi 

Jánosnak és az Ő fiacskájának, Mátyásnak. Nevelték tudósságra, bajvívásra… és 

egy napon a Duna jegén két angyal királlyá koronázta. Szilágyi Erzsébet és 

Hunyadi János emlékezik vissza nagy királyunk gyermekkorára, győztes csatáira, 

és lelkének égbe szállására....” 
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Rőder Ádám (2. b) fotói 

 

                Almafa virága 

 

  

                  Árvácska 

 

     

 

 

Tulipán Kockás liliom 

Nárcisz 

Tulipán Kockásliliom 

Eper virága 
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Felhívás 

A közelgő szünidőre tekintettel egy játékra hívunk benneteket! 

Bizonyára fogtok olvasni a szünetben. Ajánlani szeretnénk néhány sorozatot, 

amelyeknek a köteteiből válogatva részt vehettek egy nyereményjátékon. Ha 

elolvastátok a könyvet, amit választottatok, akkor írjatok, vagy rajzoljatok róla 1 

oldalt! Névvel, osztállyal ellátva leadható a könyvtárban 2019. szeptemberében. 

A legjobbak, legszebbek bekerülnek a 7. számba. 

A sorozatok, amelyekből válogathattok: 

Olvasó Létra 

Egy ropi naplója 

Geronimo Stilton 

Tea Stilton 

Rumini 

Szent Johanna Gimi 

Fiúk kizárva 

Hot Dogs 

Lódobogás 

Varázslatos iskolabusz 

Várjuk rajzaitokat, írásaitokat: Horváthné Bíró Virág, Kemény Fruzsina 

Gyönyörű nyarat kívánunk! 

 

Készült: 2019. május 

Jókai Mór Általános Iskola, Pécs 

Főszerkesztő: Horváthné Bíró Virág 

Közreműködő szerkesztő: Horváth Milán (ANK 1. tanulója) 

Közreműködtek: az újságíró szakkörre járó gyerekek 

  


