
Tanévzáró 

... 

A díjazott diákokat kérdeztük, hogy milyen is volt számukra az elmult tanév, 

mennyit tanultak, milyen sikereik voltak... 

Kapusi Dorottya, XI.B osztályos tanuló interjúja: 

 Dórika, te ugyebár második tanuló lettél, sokat tanultál az elmúlt évben? 

- Ahhoz, hogy második tanuló legyek, nyilván kellett tanulni, de azért nem 

tanultam olyan sokat. 

 Hogyan tanultál, hogy történt nálad a tanulás? 

- Nálam a tanulás átlagban úgy szokott lenni, hogyha tudom, hogy másnap 

fontos felmérő vagy nehezebb nap következik, akkor azt helyezem 

előtérbe, majd utána jöhet a lazulás. 

 Számodra melyik volt a legnehezebb tantárgy? 

- A román, mert ugyebár új tanárunk lett és meg kellett szokni a változást, 

de minden tantárgyban megtalálható a nehézség. 

 Megérte az a sok tanulás, hogy most kint állhass, éremmel a nyakadban? 

- Mindenképpen megérte szerintem, mert először is egy élmény, 

másodjára pedig saját magadra vagy büszke és ez olyan felemelő érzés. 

 A szorakozás, hobbik vagy a kedvelt tevékenységeid nem kerültek 

háttérbe? 

- Megtanultam beosztani az időt, úgy hogy mindenre jusson időm. 

 Mit javasolsz az olyan diákoknak, akiket nem érdekel a tanulás vagy nem 

túlmotiváltak? 

- Mindenképpen az a fontos, hogy magadnak tanulj, ne másnak. 

 Elhalasztanád a vakációt? 

- Nem!!! Én örülök a nyárnak! 

 



Nagy Márta, X. G  osztályos tanuló interjúja: 

 Márti, te sokat tanultál? 

- Nem sajnos, tanulhattam volna sokkal többet is, de szakítottam időt olyan 

tevékenységekre is, ami nem kötődik az iskolához. 

 Számodra melyik volt a legnehezebb tantárgy? 

- A fizika.  

 És melyik volt a legkönnyebb? 

-A pszichológia, mert csak magolni kellett. 

 Sokszor fordultak az osztálytársaid segítségért? (pl házi feladat)  

- Igen, főleg olyankor, amikor nem tudták mi a házi feladat vagy az aznapi 

lecke. 

 Te hogyan tanulsz? Hazaérsz az iskolából, mivel kezded a délutánt? 

- Ebédelek, ezután leülök tanulni és estig tanulok, de közben telefonozok, 

zenét hallgatok... tehát nem megállás nélkül tanulok, hanem a tanulás 

közben szórakozok is. 

 Van-e valami érdekes tevékenység, ami segít a tanulásban? (pl 

zenehallgatás, evés stb) 

- A zenehallgatás mindenképp segít, de ugyanakkor jobban tudok tanulni a 

födön ülve és nem széken, az asztalnál. 

 Így hogy többet tanultál megvontad magadtól a hobbyidat? 

- Nem, szakítottam mindenre időt. 

 Minek örülnél jobban, ha hosszabb vagy rövidebb lenne a vakáció? 

- Jó így!!! 
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