Giliceavató az ötödikesek szemével
legjobb: a diszkó
legviccesebb: almakiszedés foggal
legemlékezetesebb: a torta íze, hajfestés
legrosszabb: az esti hajmosás
legijesztőbb: az UV-fényben a szem, a fog, a haj, meg a fehér póló
Tóth Ádám (5.b)
A legjobb az volt, hogy a hangulat nagyon vidám volt. Kinevettek ugyan, de attól még szuper
volt. És végre igazi batthyányis vagyok!!! A kaja finom volt. Kár, hogy csak egy giliceavató
van az életben.
Szederkényi Tünde (5.b)
A legjobban akkor éreztem magam, amikor már este volt, és lehetett bulizni. Dittával nagyon
sokat táncoltunk, de annyit, hogy most is tiszta izomláz a lábam. Még az is nagyon jó volt,
hogy amikor még nem kezdődött el a buli, egy csomó ember vett hajsprayt és befújtuk a
hajunkat. Nagyon jó volt!!! Imádtam!!!
Kovács Lilien (5.a)
Délelőtt meglepetésként előadtuk a német tankönyvből a Schlaumeier-Rap-et, amit Soltész
tanárnő szerint a 6.a-sok nagyon szerettek. Nagyon jó volt, mert sokan azt se tudták, mi van.
Dénes Ditta (5.a)
Nekem az tetszett nagyon, amikor az óda után sikítva tapsoltak és közben kiabálták, hogy:
"Vissza, vissza!"
Soós Regina (5.a)
A legjobb dolog az volt, amikor megtettük a fogadalmat, és igazi batthyányis diák lettem. A
hatodikosok is nagyon kedvesek. Már most imádom ezt a sulit.
Dávid Gerda (5.b)
A legjobb az volt, hogy a buliban mindenki jól érezte magát, és az első percben meg kellett
szegni az esküt, mert az ingyenbüfében a hatodikosok előtt ehettünk.
Sándor Tamás (5.a)
A legjobban az tetszett, hogy befújhattuk a hajunkat színes hajsprayvel, meg, hogy a
hatodikosok ingyen büfét csináltak nekünk. Meg mikor az ofőnk, Marika néni gólyának
öltözött. A nap végére berekedtem a sok ordibálástól.
Kovács Máté (5.b)
Nekem a buli tetszett a legjobban. Az igaz, kicsit hangos volt a zene, de ÁLLATI JÓ VOLT.
Amikor elindult a zene, a lábam táncra hívott.
Sipos Tímea (5.b)
Nekem az egész giliceavató tetszett, mert mindenki nagyon kedves volt velünk. A buli és a
feladatok voltak a legjobbak. Én annyit még nem nevettem, mint azon a napon. Már várom,
hogy jövőre minket istenítsenek :)
Balog Bertina (5.a)
A legjobb napom a giliceavató volt eddig. A végén az ereszd el a hajam parti tetszett a
legjobban. Sokat buliztunk és sokat gyakoroltam a partin a becsúszást is... Ez volt életem
legjobb napja! Nem bántam meg, hogy átjöttem ebbe a szuper gimibe!
Dudás Dorka Edina (5.a)

