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Az előző félév zárásaként 2011. február 8-án tartottunk közgyűlésünket, ahol értékeltük a tanulmányi eredményeket és új DÖK elnököt választottak a lányok. Az új elnök Schmidt Klaudia lett. Gratulálunk neki!
2010/2011 tanév I. félévi tanulmányi eredményei:
Kollégium tanulmányi átlaga: 4,15
Magatartás: 4,58
Szorgalom: 4,26
Ebben a félévben 7 tanulónk lett kitűnő.
Erb Franciska, Gál Alexandra, Viola Anikó, Sebők Zita, Jakab Enikő, Kohl Kitti és Tamás
Dóra
Gratulálunk a szép eredményhez!
Verseny eredményeink:
Wass Albert Szavalóverseny a Református Kollégiumban (február 17.)
Vincze Boglárka-1. helyezés
Papp Csenge-2. helyezés
Tanai Dorina-3. helyezés
Potzner Erika Röplabda Emlékkupa a Koch Valéria Kollégium rendezésében (március 30.)
Csaptunk 3. helyezést ért el.
Megyei Kollégiumi Történelmi Versenyen csapatunk 2. helyezett lett. (április 12.)
Hajnóczy Kosárlabda Kupa (április 14.)
Csapatunk 1. helyezést ért el és elnyerte a vándorkupát.
Gratulálunk!
Mi is az a Beavató Színház?
Aki volt velünk a JESZ-ben, az megtudhatta Euripidész: Iphigeneia Auliszban című drámáján
keresztül.
Ezt az egészet úgy kell elképzelnetek, hogy a rendező a legfontosabb részeket emelte ki. Egyegy jelenetet leállított, s megbeszéltük a látottakat. Kérdéseket is feltehettünk, és a véleményünket is elmondhattuk. Így annak ellenére, hogy az előadás nem folyamatos, mi, a nézők
végig figyelemmel tudtuk kísérni.
Érdekes volt az is, hogy a színészek közöttünk jártak, játszottak. Így mi is részesei lehettünk
az előadásnak.
Balogh Szofi
2-es csoport
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Kollégiumok közti kosárbajnokság
Április 14-én reggel érkeztem vissza a
kollégiumba. Fél 8-kor bőrig ázva mentem fel a
szobánkba, amikor rémült arcú, pizsamás lányok
jöttek velem szembe a folyosón és azt mondogatták, hogy az eső miatt elmaradnak a kézilabdameccsek. Megszaporázva lépteimet siettem a
szobatársaimhoz, hogy megtudjam, a mi meccseink meg lesznek-e tartva, mivel a kézisekhez hasonlóan én sem tanultam aznapra semmit.
A szobánkba érve megnyugtattak, hogy igen, a
kosármeccseket kispályán és egy palánkra
ugyan, de lejátsszuk. Csapatunk busszal utazott ki a Puskin téri kollégiumba, ahol már gyülekeztek a különböző kollégiumokból érkező fiúk és lányok. Egy rövid megnyitó és a szabályok
ismertetése után elkezdődtek a meccsek. 5 lány és 4 fiúcsapat versenyzett egymással körmérkőzések formájában. Akadt ugyan egy-két erős ellenfelünk, de csapatunkat senki nem tudta
megállítani. Csapattársaim egymás után szórták a szebbnél szebb kosarakat, Ibolya néni pedig
lelkesen szurkolt nekünk a pálya széléről.
Az eredményhirdetésen pedig mindannyian kitörő örömmel fogadtuk a hírt, hogy csapatunk
szerezte meg az első helyért járó aranyérmeket.
( A csapat tagjai: Csirke Bettina, Lukács Letícia, Kaiser Karina, Dömény Dóra, Sebők Zita,
Schmidt Klaudia és jómagam)
Viluth Réka
4-es csoport

Szilvák a Ki? Mit? Tud? - on
Mivel magam is részt vettem a Ki Mit
Tud? -on, a Szilvák szempontjából próbálom ezt a cikket megírni.
Rengeteg produkciót láthattunk, számos
műfaj szerint lehetett szerepelni, ezek közé
tartozott a vers- és prózamondás, ének,
zene illetve egyéb kategória. Mi, Szilvák,
az ének illetve zene kategóriában indultunk, és eredményül különdíjat zsebelhettünk be. A zsűri „visszavonulása” előtt előadtunk egy IGEEEN! remek EURÓPA-i
dalt, ami sokakat megnevetetett. Nemcsak
ez okozott örömet, hiszen idén újra megismerhettük a Pécsi Nemzeti Színház egyik
jeles tagját, Zayzon Zsolt személyében. Habár a Szilvák egyes tagjai jövőre lesznek itt utoljára, megpróbálunk a következő Ki Mit Tud? -ra valami ütőset kitalálni!
Tábori Petra
6-os csoport
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„Mosolyt viszünk”
A „tevékeny szeretet” gondolatát igyekeztünk megvalósítani, amikor lányaink másmás csoportja, havonta egyszer ellátogatott a Prohászka Otthon lakóihoz.
Látogatásaink jelmondata „Mosolyt viszünk”, mert szándékunk szerint egy kis színt, derűt
kívántunk vinni a nénik hétköznapjaiba. Minden látogatás alkalmával megtapasztaltuk azt az
őszinte szeretetet, ami a bemutatkozásunkat és a kis műsorunkat fogadta.
Valóban átérezték lányaink, hogy mit jelent adni! Nemcsak mi vittünk, hanem kaptunk is,
szeretetet, figyelmet, mosolyt.
Sándorné Varga Éva
nevelőtanár
„Minden könyvben van valami tündéri…”
A kollégista lányok havonta összegyűlnek a könyvtárban, hogy kedvenc könyveiket bemutassák és ajánlják egymásnak. Minden alkalommal négy–öt könyv van „terítéken”, a lányok kedvenc olvasmányaikkal ismerkedhetnek meg a résztvevők.
Áprilisi kínálat az 1. csoport ajánlásával:
Allan Pease: Testbeszéd- Mátics Alexa
Lesley Pearse: Emlékek- Vincze Rebeka
Szophoklész: Antigoné- Rácz Alexandra
James Harriot: Állatorvosi pályám…- Ács Anikó Virág

Mese illusztrációk
„Nagyon tetszett a kiállítás az ovisoknak, a Gyertya csoport gyermekei
történetet is kitaláltak az egyes képekhez. Köszönjük az élményt!”

Hitéleti programjaink közül a legsikeresebbek:
Bibliaismereti vetélkedő

A Székesegyház régi apostol szobrainak
tekintése
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