
Földi Luca Petra (12.c) 

 

Luca a 12.c osztály egyik oszlopos tagja, és több területen is kiemelkedik. 

Tanulmányaiban jeleskedik, 4 éve kitűnő tanuló. Mérhetetlen szorgalmával szinte mindent 

képes elérni, a tőle elvártakon felül. Habár még bizonytalan, hogy hol tanuljon tovább, a reál 

tárgyak érdeklik, fizika faktos, ahol lelkiismeretesen dolgozik és magabiztosan teljesít, valamint 

matematikából tehetséggondozó faktra jár. Tavaly év végén szép eredménnyel angolból 

előrehozott érettségit tett és most a nyelvvizsgára készül. 

Osztálytársai és tanárai egyaránt számíthatnak rá, rendkívül segítőkész, megbízható és 

odaadó. Személyiségével és hozzáállásával motivál és bátorít mindenkit. Rendkívül lelkesen áll a 

feladatokhoz és kreatívan oldja meg azokat. Illedelmes és tisztelettudó. 

Szabadidejében hobbi szinten rendszeresen lovagol, valamint gyerekkora óta társastáncol, 

és amatőr táncversenyeken vesz részt. Nemcsak az iskolában, lakóhelyén is a közösség aktív 

tagja. A szigetújfalusi művelődési ház programjainak aktív szervezője és résztvevője. 

A fentebb említettekből következik, hogy Luca magaviselete, tanuláshoz, tanáraihoz és 

társaihoz való hozzáállása példamutató mindenki számára, s emiatt a Kiváló Ady-diák címre 

javaslom. 

 

Kátai Erzsébet, osztályfőnök 

  



Tokodi Anett (12.c) 

 

Anett a 12.c osztály egyik oszlopos tagja, számos területen kiemelkedő. 

A gimnáziumi 4 éve alatt végig kitűnő volt, s emellett egyéb kiemelkedő eredményei is 

vannak. Az elsők között volt, aki tavaly angol középfokú nyelvvizsgát szerzett, emellett a tavalyi 

évben előrehozott érettségit tett nagyon szép eredménnyel: angol nyelvből 95%-ot, és 

informatikából 94%-ot ért el. Idén ősszel angol emelt szintű érettségit tett szintén nagyon szép 

eredménnyel, és készül a felsőfokú nyelvvizsgára. Már régóta megvan a célja, és mindent 

megtesz, hogy azt elérje. 

Rendkívül szorgalmas, lelkiismeretes és precíz. Akár diáktársa, akár tanára egyaránt 

számíthat rá bármiben, odaadó és segítőkész. Illedelmes és tisztelettudó. Mindig jókedvű és 

mindenkihez van egy jó szava. 

Szabad idejében rengeteget kreatívoskodik, rajzol, fest, alkot. Imád olvasni, és nagyon 

szereti a zenét, általános iskolás korában zene órákra járt, most pedig hobbi szinten aerobikozik.  

A fentebb említettekből következik, hogy Anett magaviselete, tanuláshoz, tanáraihoz és 

társaihoz való hozzáállása példamutató mindenki számára, s emiatt a Kiváló Ady-diák címre 

javaslom. 

 

Kátai Erzsébet, osztályfőnök 

 


