
7.A osztály 

  Ezen az éven az osztály tagjai voltak a legújabbak ebben az iskolában, közöttük én is. Volt, akit 

jobban megviselt a beilleszkedés, de voltak, akik hamar túlestek rajta, és új barátságok alakultak ki. 

Hamar összehangolódott az osztály, megtaláltuk a közös hangot, de persze nem volt nehéz, mivel 

nem rendelkezünk nagy létszámmal. 

 Eleinte 15 fővel kezdett az osztály, de napjainkban már csak 14-en vagyunk. Férfiuralom van az 

osztályban, mivel a lányok csak 5-en, a fiúk 9-en vannak. Sok helyről érkeztünk, szóval lehet 

mondani, hogy sokszínű a közösség. Az osztály nagy része azért érkezett, hogy egy jobb jövőt 

teremthessen magának azzal, hogy a tanulmányait magasabb szintre emelje és bővítse tudását. 

 Igaz hogy még nem sok ideje ismerjük egymást, de elég sok közös élményünk volt. Köztük jók, és 

rosszak. A szeptember hónap nem ment zökkenőmentesen.  Saját meglátásom szerint a többi 

nagyobb diáknak furcsa még a 7. osztály, mert nem szokták meg a mi nyüzsgésünket. Tanulmányi 

téren  azonban nem állunk rosszul.  

Eddigi tapasztalatunk szerint a tanároknak, és tanárnőknek is furcsa még az osztály, de már 

szerintem kezdik megszokni ezt a közösséget. Nagyon szeretjük az új pedagógusokat, hiszen 

nagyon jól, és hatékonyan tanítják meg az anyagot. Az órák nem csak komor, és unalmas 

hangulatban telnek, hanem teret nyer egy-egy jó történet, ami máris oldja és feldobja a hangulatot.  

Az osztály maga kitartó és összetartó. Olykor az is megesik, hogy „falazunk” (odaadjuk, 

megsúgjuk) a másiknak, ha nem csinált leckét, vagy nem tanult az órára. Ez nem dicséretes dolog, 

azért tesszük, hogy társunk ne kapjon egyest a mulasztásáért, de tisztában vagyunk a 

kötelességünkkel, és hogy a kitartó munka vezet szép eredményre. Feledékenységünk tompítására 

házi- hírek chatet is működtet az osztályfőnökünk, Palánczné Sipeki Andrea, de van „buli” chatünk 

is, ahol a féktelen jókedvé a főszerep, ahol iskolán túl is együtt vagyunk, persze nem túlzásban. 

 A napjaink nagyon jó hangulatban telnek, és mindenki nagyon örül annak, hogy ebben az 

iskolában tanult tovább. 
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