
Interjú Kocsis Jázmin Vivien 2 b. osztályos tanulóval 

Kocsis Jázmin Vivien 2 b. osztályos tanuló első lett az iskolai szavalóversenyen, majd a 

kerületi fordulón második helyezést ért el. A mesemondó versenyen is részt vett: az iskolai 

fordulón második, majd a kerületin harmadik díjban részesült. Részt vett a 

népdaléneklési versenyen is. A meseakadály versenyen csapata a második helyezett lett.  

- Gratulálok a szép eredményeidhez! A sok közül melyik győzelemnek örültél a 

legjobban? 

- A versmondó első helyezésnek itt a suliban, mert tavaly nem értem el első helyezést. 

- Hogyan készülsz a versmondó versenyre? 

- Tavaly Juhász Magda Hová lett az ellenőrzőm című versével készültem. Az egyik 

barátnőmmel mentem a versenyre, aki egy másik iskolába jár. Ő a Fürdőset mondta, 

és az a vers nekem nagyon megtetszett. Azóta elkezdtük gyakorolni erre a mostani 

versenyre. Így az idén Juhász Magda Fürödni kell című versét mondtam. 

- Hogy kell gyakorolni a versmondást? 

- Mi úgy szoktunk gyakorolni, hogy többször átolvasom a verset. Anya kikérdezte 

tőlem. Mindig, amit rosszul mondtam, azt ő kijavította. 

- Szoktál félni, amikor ki kell állni a zsűri és a közönség elé? 

- Először, amikor elindulunk, akkor nem szoktam még annyira izgulni… de amikor 

már ott vagyok, hogy húzni kell a sorszámot, és meglátom, hányadik leszek, akkor 

már elkezdek izgulni. 

- Amikor ki kell állni, akkor nem félsz? 

-  Akkor már nem annyira, mert már úgyis túl leszek rajta. 

- Nagyon bátor vagy! Szerinted miért jó verset olvasni és verset mondani? 

- Én nagyon szeretem a verseket, mert szerintem nagyon szépek. Engem érdekel az 

ilyesmi. Például most olvasok egy könyvet, az a címe, hogy Titkos királyság. 

Huszonhat részből áll.  Három lányról szól: Jázminról, Nelliről és Fanniról. Van egy 

doboz, és a dobozban van a titkos királyság.  Jön Trixi és elmondja a lányoknak, 

hogy mi történt a gonosz Keserű királynővel… Az első részben ő szeretne a királynő 

lenni, és így elkezdte elszomorítani az egész népet, még Vidám királyt is, és 

majdnem sikerült neki, de a lányok megállították. 

- Minden délután olvasol? 

- Igen, szoktam. Egyszer már kiolvastam egy vastag könyvet, az a címe, hogy Anna, 

Peti és Gergő. 

- Másodikos létedre nagyon sokat olvastál már! Mivel töltöd a szabadidődet? 



- Amikor van szabadidőm, akkor szoktam hívni a kisöcsémet, hogy társasozzunk, 

mert ő is nagyon szeret játszani. Persze, olyat választok, amit ő is tud. Például unózni 

még nem tud, mert még kicsi, és nem tudja felfogni, hogy ha piros van, akkor pirosat 

kell rakni. 

- Mit játszotok? 

- Van egy Bogyó és Babóca társasjátékunk, az a címe, hogy Irány az óvoda. Vannak 

színes bábuk, kiválasztjuk, hogy melyikkel akarunk lenni. Néha előfordul, hogy 

kimaradsz egy körből, mert segítesz Babócának teregetni.  

- Neked melyik a kedvenced? 

- Nekem a kedvenc társasjátékom a Gazdálkodj okosan, de ritkán tudok vele játszani, 

mert ugye mi hárman vagyunk testvérek, és a két testvérem még kicsi, ők széttépik 

a játékpénzt, eldobálják a lapot. 

- Sportolni szoktál? 

- Igen, nagyon szeretek úszni, egy héten ötször járok. Előtte, amikor nem voltam 

ebben a nagyon erős csoportban, jártam kézilabdára is. 

- Mióta úszol? 

- Négyévesen kezdtem el úszni. Úgy volt, hogy annyira féltem a víztől, hogy a 

hajamat se lehetett megmosni. És akkor beírattak úszni, és eltelt egy hónap, két 

hónap, három hónap… semmi. Nem tettem be a fejemet egyáltalán a vízbe... Erre 

azt mondta Apu, hogy írassuk ki, mert nem ér semmit... Erre eltelt még egy hónap, 

és egyre jobban kezdtem fejlődni. Így eljutottam a mindennaposba, ahol mindennap 

jártunk úszni, aztán a kisebb szakosztályba, ahol hetente háromszor jártunk, és most 

följutottam a nagyon erősek közé, ahol hetente ötször kell járni. Szárazföldi edzésem 

is van. 

- Úszóversenyen vettél már részt? 

- Igen, március 25-én Nyuszi Kupára megyek. Voltam már Mikulás Kupán is. 

- Mi leszel, ha nagy leszel? 

- Szeretnék nagyon jó úszó lenni, olyan, mint Hosszú Katinka, és szeretnék nagyon 

jó állatgondozó lenni, mert imádom az állatokat. A kedvenceim a tigris, a nyuszi, az 

oroszlán – nagyon szeretem a négylábú állatokat. Meg nagyon szeretem a gólyát is, 

mert az olyan szép! 

- Kívánom, hogy sikerüljön megvalósítani ezeket a terveket, álmokat!  
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