
Kedves Diákok és Tanárok! 

 Léber Kiara, 5. osztályos tanuló vagyok. 

Először veszek részt a diákönkormányzatos munkában.  

Az osztálytársaimnak köszönöm, hogy engemet is jelöltek képviselőnek. Úgy gondolom, hogy 

elsősorban sportrendezvények és vetélkedők szervezéséhez köthető feladatok elvégzésére vagyok 

alkalmas, de tanulni szeretnék a nagyobbaktól, s majd kiderül, milyen szerepek várnak még rám. 

Az idei tanévben az osztályommal a focibajnokság és a biliárdverseny megszervezését vállaltuk.  

 

Tisztelt Pedagógusok és Diáktársaim! 

Halak Evelin, 6. osztályos tanuló vagyok. Már tavaly is részt vettem a diákönkormányzatos munkában.  

Pédául az akkor induló Vimivira című diákújság különösen felkeltette az érdeklődésemet, ezért 

jelentkeztem a szerkesztőségnél egy rovatötlettel: Állatvilág címmel. Első próbálkozásra a macskákról 

írtam. Természetesen az idei számban is jelentkezem, ezúttal a rókáról fogok írni. 

 Osztálytársaimmal – bár kis létszámúak vagyunk - a rendezvények megszervezésében és 

lebonyolításában tudunk segíteni. 

Köszönöm a figyelmet! 

 

Sziasztok! 

Légler Mercédesz vagyok, a 8. osztályba járok. Legelőször 5.-es koromban dolgoztam 

a diákönkormányzatban mint osztályküldött.  

Hatodikban és hetedikben ugyan nem voltam képviselő, de elég gyakran vállaltam a 

közösségi élettel kapcsolatos különböző munkát: ügyességi versenyeket, sportversenyeket 

szerveztem, rendezvények előkészítésében, lebonyolításában vállaltam szerepet, ünnepi 

műsorok résztvevője voltam stb.  

Ebben a tanévben társaim újra megszavaztak képviselőnek. Mivel különösen érdekel a sport, 

ezért úgy gondolom, e területen tudok majd leghasznosabban tevékenykedni. Elsősorban 

bajnokságokat készítek elő, illetve lebonyolításukban segítek. Egyébként a VIMIVIRA 

diákújságban is a sportrovatért felelek, szóval ebben minden sporteseményről tudósítok 

majd.  

Szabadidőmben szívesen rajzolok és fényképezek. Szeretném, ha minél többen 

segítenétek munkámat.  

                   Köszönöm a figyelmet! 

 

Kedves Felnőttek és Gyerekek! 

Szeidli Katinka, 7. osztályos tanuló vagyok. Először veszek részt 

képviselőként a diákönkormányzat tevékenységében.  



Vállalt feladataimat igyekszem majd jól teljesíteni, és remélem, hogy 

megfelelően tudom az osztályom és társaim érdekeit képviselni.  

Elsősorban sportrendezvényeken, vetélkedőkön szeretnénk segíteni 

osztálytársaimmal a DÖK munkáját. Mivel a 7. osztály létszáma kicsi, a nagyobb, 

iskolaszintű rendezvényeken lehetséges, hogy a többi DÖK- képviselő 

segítségére is szükségünk lesz.  

Ebben a tanévben a kosár- és zsámolylabda bajnokság, valamint az iskolai 

farsang megszervezését vállalta osztályunk. 
 
Sziasztok!  

Tóth Csenge vagyok, a 4. osztály egyik képviselője. 

 

  Örömmel fogadtam osztálytársaimtól a diákönkormányzat vezetőségébe való jelölést, mert 

szívesen vállalnék szerepet az iskolai programok szervezésében, lebonyolításában, valamint az 

iskolaújság szerkesztésében is.  

Tulajdonképpen csaknem mindenféle közösségi tevékenységet kedvelek. Például az iskolai 

versenyekért járó oklevelek elkészítését kipróbálnám. Arra is gondoltam, hogy az iskolaújság – a 

Vimivira –  oldalait akár az én verseim is díszíthetnék, sőt, állandó ismeretterjesztő rovatukban 

hazánk állatvilágának bemutatását egy sorozatban (társszerkesztőként) ugyancsak vállalnám. 

Megítélésem szerint mindezen feladatok ellátására talpraesettségem, kötelességtudatom és 

közvetlenségem miatt választottak meg az osztálytársaim. Bizalmukat köszönöm, nagyon szeretnék 

megfelelni annak. 

 
Sziasztok! 

Engem Gergály Viviennek hívnak, ez a negyedik éve, hogy képviselőnek választott az osztályom. A 

tavalyi évhez hasonlóan, most is a különféle rendezvények szervezésében tudnám kivenni a részem. 

Korábban már szerveztem játékos vetélkedőt, zumbázni tanítottam diáktársaimat, a tavalyi évben 

pedig az újonnan induló Vimivira újság egyik szerkesztője lettem. Az ötleteitekkel nyugodtan 

forduljatok hozzám, segítek megvalósítani őket.  

 
 


