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Az Ökomunkacsoport beszámolója 

2020/2021. tanév 

GIMNÁZIUM 

 

Mottó: „Csak egyetlen Föld van!" 

             Stockholm, 1972. június 5./ 

 

Az idei tanévben váltakozott a jelenléti és az online oktatás a pandémia miatt. Összesen négy 

hónapot jártunk iskolába. Sok programunk elmaradt, vagy más formában kellett megtartanunk. 

Ennek ellenére úgy érezzük, hogy a lehetőségekhez képest sikerült fenntartanunk az ökoiskolai 

szemléletet a gimnáziumban.  

Ebben az évben, a karantén időszakában az ökoiskolai feladatok közül talán legfontosabbá a 

közösséghez való tartozás megerősítése, a lelki egészség megóvása volt. Az elmúlt tanév 

tanulsága az, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni a mentális egészség témakörének. 

Bár a diákok egy része jól viselte a távoktatást, sok tanulónkat nagyon megviselte a bezártság, 

a személyes kontaktusok hiánya. Sok-sok aggódó diákot, pedagógust kellett átsegíteni a 

legnehezebb időszakokon.  Ennek érdekében állandó kapcsolatot tartottunk fenn diákjainkkal, 

amiben elsődleges szerepe az osztályfőnököknek volt, de a szaktanárok is az online órákon 

sokszor fordítottak időt a beszélgetésre, vigasztalásra, a diákok felvidítására. Pénteken minden 

osztályban volt osztályfőnöki óra, ez is segítette a diákokkal való rendszeres kommunikációt, 

a közösségi élmény fenntartását., de ezen kívül, amikor alkalmuk volt rá, az osztályfőnökök 

személyes konzultációkat, vagy épp személyes találkozót is szerveztek a járványügyi előírások 

betartásával. Ebben a munkában nagy segítségünkre volt Kovács Gábor iskolapszichológus, 

aki a pandémia időszakában is sok hasznos tanáccsal, ötlettel, anyaggal segítette munkánkat. A 

tanulók egyéni beszélgetést is kérhettek tőle, amit személyesen tartott. Az egész Sztehlos 

közösségnek sokat jelentett az is, hogy a karantén idején is tartott áhítatokat 

iskolalelkészünk a digitális órarend keretén belül önline közvetítésben. Olyan visszajelzést 

is hallottunk a diákoktól, hogy a pénteken közvetített áhítatok idejében a szülők is a képernyő 
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elé ültek. Sikeres próbálkozásaink mellett is fontos leszögezni, hogy a mentális egészség 

megőrzése, fenntartása olyan terület, amelyből alaposan fel kell készülnie a pedagógusoknak, 

és ezért a következő tanévben szeretnénk ehhez a témához is egy feladatbankot létrehozni. 

A 2020/2021-es tanévben az Ökomunkacsoport - az osztályfőnöki munkaközösséggel 

szorosan együttműködve-   a gimnázium éves munkatervében megjelölt kiemelt feladatokat 

figyelembe véve szervezte munkáját. 

Kiemelt célok között szerepelt a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és 

Gimnázium első 10 éve tapasztalatainak összegzése, a továbbfejlődési utak kijelölése 

Ehhez kapcsolódva számolunk be arról, hogy véleményünk szerint intézményünkben szépen 

kialakult a tanév rendje, illetve a jeles napok programja. Ezeket mindenképpen 

szeretnénk a továbbiakban is megtartani.  

Így készítettük el szeptember elején Ökomunkatervünket, de ebben a tanévben többször át 

kellett gondolnunk tevékenységünket, a jól bevált forgatókönyveket a pandémia miatt idén 

módosítanunk kellett, és alternatív lehetőségeket, programokat kellett kidolgozni. Ebben a 

tanévben a Reménység-tábor helyett Reménység-napot tartottunk a gimnáziumban a 9. 

évfolyamos diákoknak. A gólyabált is a biztonsági előírásnak megfelelően egy kicsit rövidített 

verzióban tudtuk csak megtartani. Több kiemelkedő rendezvényünkkel (pályaorientációs nap, 

osztálykarácsony, csendes nap és ballagás) viszont az online térbe kényszerültünk, a 

szalagavató pedig elmaradt.  

A 10 éve működő Ökotakarítást sem folytathattuk az idén, tekintettel a közintézmények 

takarításának szigorú szabályozásaira, specialitására. Ennek lényege az, hogy minden héten 

szerdán más-más osztály járja be az iskolát, összegyűjtve a szemetet, kiürítve a PET palackos 

gyűjtő edényeket. Ha szükséges, akkor zsugorítják a palackokat, a kupakokat pedig 

jótékonysági célból külön zsákolják. Ellenőrzik a padok alját, a rágógumikat eltávolítják.  

A jelenléti oktatás alatt továbbfolytattuk azt a gyakorlatot, hogy a hétfői áhítaton, a hirdetések 

során egy-két percet – Ökopercek – a természetnek szánunk, bemutatjuk néhány képpel és 

mondattal az év állatait, fáját, egyéb növényeit, a Kossuth téri park állatfajait. madárvédelmi 

eljárásokat és egyéb aktualitásokat. 
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Megtörtént a papírgyűjtés is, a diákok több mint egy tonna papírt gyűjtöttek. 

A Bora Katalin fűszerkert gondozása az idén nehezebben indult a szokásosnál, de az őszi 

szünetig folyt a gyomlálás, kapálás, metszés, illetve májusban is végeztünk kerti munkákat, 

metszést, betakarítást. 

Az őszi időszakban sok helyre sikerült eljutnia az osztályoknak, tanulócsoportoknak. 

A XVIII. kerületi rendőrkapitánysággal együttműködve néhány osztályunk eljutott még a 

novemberi zárás előtt egy drogprevenciós foglalkozásra ((V)észhelyzet, szabadulószoba), 

amely a diákok körében nagy sikert aratott.  

Szeptember 25-én flashmobbal ünnepeltük a Magyar Diáksport napját testenevelőtanárink 

vezetésével. 

A diákok részt vehettek Parlament-látogatáson, Állatkerti órákon, múzeumi és színházi 

előadásokon.  

Novembertől május 10-ig azonban nem a megszokott programokat, hanem azok online formáját 

kellett megvalósítani. Több osztály eljutott online múzeumi, színházi foglalkozásokra, 

csapatépítő foglalkozásra a Bátor táborosokkal, voltak, akik robotikai programon, vagy 

éppen online beszélgetésen vettek részt a holokauszt emléknap alkalmából. Volt olyan osztály 

is, amelyik többfordulós online vetélkedőre nevezett be (Csipetnyi Európa).  

2021.január 14-én került sor iskolapszichológusunk által meghirdetett kihívásra. A vállalkozó 

diákok és pedagógusok részt vehettek a „Mozdulj ki! Gyalog az iskolába” megmozduláson. 

A diákok szép számban jelentek meg az iskola előtti parkban a nagy hideg ellenére. A 

pedagógusok teával kínálták őket, beszélgettek, játszottak.  

Az eseményről az evangélikus nevelés honlap is beszámolt: 

https://www.facebook.com/sztehloiskola/posts/1380885718921707 

Szintén online zajlott az evangélikus iskolák osztályfőnöki munkaközösségének szakmai 

napja, amelynek házigazdái voltunk. Ennek témája a fiatalok internet használatának mentális 

következményei volt.  A Bereczki Enikő generációs és ifjúsági szakértő által vezetett „A lájk 

nem szeretet” című foglalkozáson a 11.C osztály diákjai vettek részt.  

https://www.facebook.com/sztehloiskola/posts/1380885718921707
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Másik kiemelt célként határoztuk az iskola munkatervében a digitális oktatás tapasztalatainak 

összegzését és lehetőségeinek feltérképezését. Az ökomunkacsoport is foglalkozott ezzel a 

témával év elején, de aztán a hat hónap digitális oktatás szükségszerűen nagy teret adott a 

megvalósításához. Azzal tisztában voltunk, hogy sok tevékenységről le kell mondanunk, de 

igyekeztünk programjainkat online felületre vinni, így a jeles napok, projektek egy részét 

sikerült megvalósítani. Az idei tanévre kiválasztott jeles napokról iskolánk Facebook-

oldalán és a tanórákon is megemlékeztünk. A szaktanárok segítségével, változatos 

módszerekkel igyekeztünk a lehető legtöbb tanórán felhívni a diákok figyelmét a 

környezettudatos magatartás fontosságára, és bízunk benne, hogy a mindennapi életben is 

megjelenik ennek a hatása, és a diákok értékelik és óvják szűkebb és tágabb környezetüket. Az 

online oktatásnak is van hatása a környezettudatos magatartásra. Mivel minden diáknak van 

mobiltelefonja, a tanórai forrásokat a fénymásolás helyett a Teamsben küldjük ki, így sok 

papírt meg tudunk spórolni. Felméréseknél és kérdőívek kitöltésénél is előnyben részesítjük 

az online kérdőíveket. 

Négy kiemelt esemény volt, melyeknek online megvalósításával most találkoztunk (szinte) 

először, és a visszajelzések, beszámolók alapján a nehézségek ellenére jól sikerültek ezek a 

programok. 

1. Pályaorientációs nap 

A pályaorientációs napot az éves munkatervben kijelölt nap helyett egy kicsivel később, de még 

decemberben megtartottuk. A többletidőt felkészülésre fordítottuk, az osztályfőnököknek és az 

iskolapszichológusnak köszönhetően nagyon sok, változatos, az életkori sajátosságoknak 

megfelelő anyagot gyűjtöttünk a Teamsben mappába. Így gyakorlatilag minden évfolyamnak 

más-más programot tudtunk összeállítani, a most összegyűjtött anyagokat pedig a következő 

tanévekben újra tudjuk hasznosítani. 

2. Osztálykarácsony 

Időben elkezdtük a készülést az osztálykarácsonyra is. Ötletbörzét tartottunk, és mindenki 

válogathatott a változatos programokból, feladatokból, lehetőségekből, így minden osztályban 

jó hangulatú, meghitt, ünnepi alkalmat sikerült „varázsolniuk” az osztályfőnököknek.  
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3. Csendes nap  

A csendes nap az idén az osztályfőnököknek köszönhetően rendben lezajlott a digitális térben. 

Az osztályfőnökök egységes óratervvel dolgoztak a tanulókkal. A fel nem használt feladatok itt 

is „újrahasznosíthatók”, a Teamsben az osztályfőnöki csoport fájljai között tároljuk azokat. 

4. Ballagás 

Bár az előző tanévben is csak online formában tarthattunk ballagást, és ezzel kapcsolatban már 

voltak tapasztalataink, a négy végzős osztályfőnök a vezetőséggel, az iskolalelkésszel és a 

szülőkkel együttműködve szervezte meg az idei rendhagyó ballagást. Megtartottuk az előző 

tanévből azt, hogy egy kis búcsúvideó keretében köszöntünk el az osztályoktól, viszont ez 

idén kiegészült egy utolsó osztályfőnöki órával is, illetve az iskolai rész zárásaként a családok 

is bekapcsolódtak a diákok elbúcsúztatásába. Mindenképp érdemes lenne jelenléti oktatás 

idején is megtartani a búcsúvideót, illetve még egy-két jó, idén kipróbált online gyakorlatot 

(digitális emlékkönyv készítése közösen a diákokkal, üzenet az idősebb „énünknek”). 

A május 11-i visszatérés után igyekeztünk minél több kihelyezett tanórát szervezni. Így 

jártak diákjaink többek között a Bodies kiállításon és a Fiumei úti sírkertben. 

Ezen kívül három nagyobb projektünk volt ebben az időszakban 

1. Osztálykirándulások 

A tanév végén lehetőségünk volt két egynapos kirándulást szervezni, így az osztályok nagyon 

színes, változatos, az osztályközösséget építő programokon vehettek részt. Az osztályok itt 

készült fényképeit a képes beszámolóban láthatják az érdeklődők. 

2. Sztehlo nap 2021. 06.10.  

A Sztehlo Művészeti nap az idén az utolsó iskolai napon került megrendezésre. A nap az 

osztályok közötti tréfás online vetélkedő (QR kódos) iskolaismereti vetélkedővel kezdődött. 

Közben a diákok megtekinthették a rajz tagozatos diákok munkáit az emeleti zsibongóban. 

Ezután a 10.C osztály tanulóiból verbuválódott együttestől hallgathattak számokat a rock 

aranykorából. A fellépés nagy siker volt. A diákok a visszatérés óta készülnek Horváth László 

tánctanárunk vezetésével a Sztehlos Jerusalema bemutatására. Ennek a táncnak a végén a 
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diákok formációval mutatták meg, hogy a Sztehlo jubileumi 10. évét ünnepli. A nap ünnepi 

istentisztelettel folytatódott, majd az osztályfőnökök bizonyítványt osztottak. Sajnos az 

általában legjobban várt, bográcsozás, grillezés az idén a fertőzésveszély miatt elmaradt.  

A májusi visszatéréskor is szerveztünk kihelyezett tanórákat (pl. Bodies kiállítás, Fiumei úti 

sírkert) és tanév végén lehetőségünk volt két egynapos kirándulást szervezni, így az osztályok 

nagyon színes, változatos, az osztályközösséget építő programokon vehettek részt. 

3. Vizitúra a Kőrösök vidékén (2021. június 25. – július 1.) 

Borsai György és Balázs Péter vezetésével több mint 20 diák vett részt a már hagyományosnak 

mondható táborozáson. Beszámolójukat itt olvashatják: 

„A program első két napján főleg kulturális értékeket fedeztünk fel. A szállás Békésen volt, 

innen jutottunk el kerékpárral első nap Békéscsabára, második napon pedig Gyulára. E túrák 

közben néztük meg Pósteleken a gímszarvas állatparkot, valamint az Almássy-kastélyban lévő, 

a régmúlt köznapi életét bemutató kiállítást. Természetesen nem lehetett kihagyni a Retró 

Múzeumot sem. 

A harmadik naptól a túrakenukban evezve folytattuk tovább kalandos utunkat lefelé a Kettős, 

majd a Hármas-Körösön. A napi evezős távok 20-31 km között változtak. 

Az igazán vadregényes és szinte még érintetlen Körösökön menetközben több pihenő pontot is 

beiktattunk, ahol érdekességekkel és egyéb látnivalókkal találkoztunk, például a Bodoky Károly 

Vízügyi Múzeum, és a Peresi- Körösvölgyi Természetvédelmi Bemutatóház. A Gyomaendrődi 

szállás közelében lévő lombkorona tanösvényt sem hagytuk ki. 

A hatodik és hetedik napon az utolsó táborhelyen, Szarvason ismét kerékpárra pattantunk, és 

felfedeztük a környék fontosabb látnivalóit. Így a békéssszentandrási duzzasztóművet, valamint 

a Körös-Maros Nemzeti Park bemutató helyét. Utolsó este vacsora után táborzáró programot 

tartottunk a tűz mellett.” 

 

Budapest, 2021. 07. 15.      Margittai Edit 

              ökoiskolai koordinátor 



Ökoiskolai eseménynaptár a 2020/21-es tanévre 

SZEPTEMBER 

Dátum Nap Időpont Esemény felelős 

7-11. hétfőtől  Papírgyűjtés 
Közel egy tonna papírt gyűjtöttek a diákok. A 

nyertes osztály egy napot kapott kirándulásra. 

10. csütörtök 
9:00 és 

12:00 
(V)Észjelzés, szabadulószoba (bűnmegelőzési program) 

A 18. kerületi Rendőrkapitánysággal 

együttműködve sikeresen megvalósult több 

alkalommal is. 4 osztály részvételével. 

 

11. péntek 8:00-15:00 Reménység nap a 9. évfolyamnak 
Sikeresen megvalósult a rendezvény. 

 a DÖK és a 10. évfolyam szervezésében 

25. péntek  Magyar Diáksport Napja 
Rendben lezajlott, Az akcióról sikeres film 

készült. 

25. péntek 13:30 Hálaadó Istentisztelet 

Megtörtént. A diákok gyümölcsöket, 

zöldségeket hoztak az oltárra, amelyet az 

istentisztelet után felajánlottunk a 

kerületünkben dolgozó hajléktalanellátó 

központnak. 

25. péntek   Osztálytermek dekorálása Megtörtént 

28. hétfő 8:15 Diakónia napja, Sztehlo Gábor születésnapja (09.25.) 
A megemlékezés Sztehlo Gábor életét 

bemutató ppt-vel az áhítaton megtörtént. 

  



OKTÓBER 

Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök) 

1. csütörtök  Zene világnapja Zenehallgatás az órákon. 

1-2. csütörtök  Állatok világnapja ÖKO - munkacsoport 

5-9. hétfőtől  Klímavédelmi akcióhét 
A tervezettnél szerényebb formában, de 

megtörtént. 

16.  péntek  Gólyanap szervezte a 10. évfolyam és a DÖK 

     

NOVEMBER 

Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök) 

   Semmelweis Orvostörténeti múzeum meglátogatása A pandémia miatt elmaradt. 

   Nemes Tihamér verseny A pandémia miatt elmaradt. 

   Természettudományi múzeum meglátogatása A pandémia miatt elmaradt. 

 

  



DECEMBER 

Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök) 

4.  

 
péntek   Pályaorientációs nap  

A pályaorientációs napot az online oktatásra 

való átállás miatt áthelyeztük december 12-

ére. helyette órarend szerint folyt a digitális 

oktatás. 

4. péntek  Mikulás látogatása Üdvözlet a diákoknak facebookon. 

12. szombat  1 napos adventi kirándulás Bécsbe múzeumlátogatással A pandémia miatt elmaradt. 

13. vasárnap 10:00 Gyertyagyújtás a pestszentlőrinci evangélikus Istentiszteleten  A pandémia miatt elmaradt. 

17. csütörtök  16:00 Adventi koncert A pandémia miatt elmaradt. 

18. péntek   Szünet előtti utolsó tanítási nap, osztálykarácsonyok 
Az osztálykarácsonyokat megtartottuk online 

konferencia formájában. 

18. péntek 11:30 Gimnázium karácsonyi istentisztelet 
Az Istentisztelet közvetítve zajlott a 

templomból 

   Weihnachtstraditionen - német karácsonyi szokások 
Digitális oktatás keretében csoportonként 

megtartottuk. 

   Navidades - spanyol karácsonyi tradíciók 
Digitális oktatás keretében csoportonként 

megtartottuk. 

 

  



JANUÁR 

Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök) 

3-10.    Sítábor  A pandémia miatt elmaradt. 

22. péntek   A Magyar kultúra napja Online megtörtént. 

25. hétfő   Holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja 
A történelemtanárok az órák keretében 

megemlékeztek az áldozatokról. 

 

FEBRUÁR 

Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök) 

9. kedd 9:00 “Vorwahl 49” német nyelvi országismereti verseny iskolai fordulója 

A gimnáziumból 3 tanuló vett részt, közülük 

1 diák (Borsos Adél 11. c) továbbjutott a 

döntőbe. 

25. csütörtök   Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
A történelemtanárok az órák keretében 

megemlékeztek az áldozatokról. 

26. péntek  Komplex tanulmányi verseny a gimnázium 10. évfordulójára 

A pandémia miatt nem tudtuk megtartani 

nagy bánatunkra. 

 

26. péntek  SZTEHLO 112 Emlékverseny országos meghirdetése Elmaradt a pandémia miatt. 

   Kihelyezett tanóra az Óbudai egyetemen A pandémia miatt elmaradt 

   Kihelyezett tanóra az ELTE-n A pandémia miatt elmaradt 



MÁRCIUS 

Dátum Nap Időpont Esemény Értékelés 

22-26. hétfőtől   
Digitális témahét: A víz Online tanórákon, A gimnázium facebook-

oldalán 

31. szerda  
Diák csendesnap; Húsvéti Istentisztelet online of. órák keretében és élő YouTube-

közvetítésben valósult meg  

   Las fiestas del mundo hispano - plakátverseny A pandémia miatt elmaradt. 

   
Látogatás az ELTE füvészkertben Diákokkal sajnos elmaradt, felmérés céljából 

bejártuk. 

 

ÁPRILIS 

Dátum Nap Időpont Esemény Értékelés 

7. szerda 14:00 
“Vorwahl 49” német nyelvi országismereti verseny döntője - 

online 

A döntőbe jutott tanulónk (Borsos Adél 11. 

c) szépen szerepelt, helyezést nem ért el. 

16. péntek   A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja Online tanórákon. 

18. vasárnap 10:00 Istentisztelet Online közvetítésben. 

19-23. hétfő-péntek  Fenntarthatósági témahét Online tanórákon. 

23. péntek   Szülők értesítése gyenge tanulmányi eredményről (9-11. évf.) megtörtént. 



25. vasárnap 10:00 Istentisztelet Online közvetítésben. 

29. csütörtök  Tánc világnapja Online zajlott 

30. péntek   Ballagás 
Videóüzenetben és élő online osztályfőnöki 

órán búcsúztattuk végzőseinket. 

   Állatkerti tanórák 
Jövő év elején pótoljuk az idén a járvány 

miatt elmaradtakat.  

      Történelem kisérettségi (írásbeli) a 10. évfolyam számára Elmaradt, jövő tanév elején pótoljuk. 

 

MÁJUS 

Dátum Nap Időpont Esemény Értékelés 

10.    
Madarak és fák napja Online tanórákon, A gimnázium facebook-

oldalán 

 

  



JÚNIUS 

Dátum Nap Időpont Esemény Értékelés 

4. péntek   Nemzeti összetartozás napja Osztálykeretben digitális úton. 

1-4. kedd- péntek  Az utolsó tanítási héten spanyolos Tapas- nap szervezése. 

A spanyolos csoportok 1-1 órán a maguk és 

tanáraik által készített spanyol ételekkel, 

süteményekkel ismerkedtek. 

9-10. szerda-csütörtök   Tanulmányi kirándulások 
Változatos helyszíneken, közösségépítő 

programokkal kiegészülve rendben lezajlott. 

11. 

TMMN 5. 
péntek  

Sztehlo Művészeti Nap - Bizonyítványosztás a nap végén 

(osztálykeretben) 

Színes progamokkal rendben lezajlott: 

iskolaismereti és Sztehlo-kvíz,kiállítás 

diákjaink munkáiból,  táncbemutató és 

koncert, évzáró istentisztelet 

25-július 1.   

Vizitúra a Kőrösök vidékén  

 

A részvevők a hatalmas sportteljesítmény 

mellett megtekintették a Pósteleken a 

gímszarvas állatparkot, a Bodoky Károly 

Vízügyi Múzeumot, és a Peresi- Körösvölgyi 

Természetvédelmi Bemutatóházat. Jártak a 

Gyomaendrőd közelében lévő lombkorona 

tanösvényen, a békéssszentandrási 

duzzasztóműnél, valamint a Körös-Maros 

Nemzeti Park bemutató helyén. 



ÖKOISKOLAI BESZÁMOLÓ
SZTEHLO GÁBOR EVENGÉLIKUS GIMNÁZIUM 2020-21



PAPÍRGYŰJTÉS



(V)ÉSZJELZÉS 
SZABADULÓSZOBA
2020.09.10. 
9.B OSZTÁLY



Gólyanap a Sztehloban 2020.10.16.



A Magyar Diáksport napja a Sztehloban (2020.09.25.)



A Magyar Diáksport napja a Sztehloban (2020.09.25.)



A Magyar Diáksport napja a Sztehloban (2020.09.25.)



A Magyar Diáksport napja a Sztehlóban (2020.09.25.)



A 10.D osztály 
benevezett a 
Szeretem a 

Mizot
pályázatra. 

Fantasztikus 
alkotásuk 
látható a 
képen.

Büszkék 
vagyunk 
Rátok!



Sztehlos Mikulás a Parkban - pedagógusgyerekekhez jött☺



Karácsonyi találkozás a pandémia idején a Kossuth téren 2020.12.22.



Kihívás a pandémia alatt 
2021.01.14. Mozdulj ki a szabadba!



Üzenetek a 
karantén idején





12. évfolyan: Osztályfőnökök a Szalagavató bál idején Osztályfőnökök a Ballagás idején



Sztehlo nap 2020.06.11













KENUTÚRA  A KŐRÖSÖK VIDÉKÉN 
20201.06.25-07.01.













2020/2021

Az osztályfőnöki munkaközösség képes 
beszámolója



9. A osztály



9. B osztály



9. C osztály



9. D osztály



10. A osztály





10. C osztály



10. D osztály
Tata



11. A osztály



11.B



11. C osztály

Szöveg beírásához 
kattintson ide



11. D osztály



12. A osztály



12. B osztály



12. C osztály



12.D




