
Interjú Kovács Dés Antal 4. b. osztályos tanulóval 

 

- Kérlek, sorold fel, milyen versenyeken vettél részt ebben a tanévben! 

- Negyedik osztályban eddig énekversenyen, szavalóversenyen, sportversenyeken és egy 

komplex versenyen indultam. Az énekversenyen az iskolai fordulóban első lettem, és a 

kerületin is első, a szavalóversenyen iskolai fordulóban első, és a kerületin második helyezést 

értem el. A komplex versenyen 6. helyezést értem el a kerületi versenyen, a sportversenyek 

közül pedig kézilabdacsapatunk második lett. 

- Nagyon szép eredmények! Melyiknek örültél a legjobban ezek közül? 

- Hát az énekversenynek nagyon örültem, hogy végre meg tudtam nyerni a kerületi versenyt is.  

- Hogyan készültél fel az énekversenyre? 

- Szolfézsra és zongorára is járok, sokat zenélek és a szolfézstanárom nagyon sokat segített 

nekem ebben, mert keresett dalokat és felkészített. 

- Milyen népdallal léptél fel? 

- Gábor Áron rézágyúja és Kecskemét is kiállítja című népdalokkal. 

- Mi a legnehezebb a felkészülésben? 

- A felkészülésben az a legnehezebb, hogy nagyon sok türelem kell hozzá, mert amíg mindent 

szépen tisztán kiéneklek, addig nagyon sokat kell gyakorolni. 

- Izgulsz, amikor ki kell állni a közönség elé? 

- Mivel nagyon sok versenyen részt vettem, annyira nem, de van, amikor nagyon izgulok. 

- Miért szeretsz énekelni? 

- Szerintem az ének az egy nagyon vidám dolog, és olyan dolog, amit én nagyon szeretek. Több 

osztálytársam is van, aki szeret énekelni és együtt is szoktunk. Az éneklés vidámságot okoz, 

meg barátkozni is lehet vele: te is így énekelsz, én is így énekelek, hát akkor legyünk barátok, 

énekeljünk együtt! 

- Ez nagyon szép! Van-e kedvenc meséd? 

- Kedvenc mesém nincs, kedvenc regényem van, A Pál utcai fiúk. 

- Kedvenc versed van? 

- Igen, van, kedvenc versem van. Még tavaly szavaltam azt a verset, amelyiknek az a címe, 

hogy Négyeshatos (Erdős Virág a szerzője). Nekem nagyon tetszett. Mindig saját magam 

választom ki a szavalóversenyre a verset.  

- Honnan választod, könyvekből vagy internetről? 

- Innen-onnan. Az első versemet például egy nagy verseskönyvből tanultam. Sok 

verseskönyvünk van. 

- Mivel töltöd a szabadidődet? 

- A szabadidőmet leginkább olvasással szoktam tölteni. Úgy szoktam, hogy hazamegyek, 

elkészülök az iskolai dolgaimmal, és akkor olvasok. Nagyon sok könyvet olvastam már el, 

leginkább a csíkos, pöttyös ifjúsági regények tetszenek a legjobban. 

- Sportolni szeretsz-e? 

- Igen, szeretek. Kézilabdázom, egyelőre még csak az iskolában, jövőre egyesületben fogom 

folytatni. Focizom itt az iskolában, de azt versenyszerűen nem űzöm. 

- Mi leszel, ha nagy leszel? 

- Sokszor gondolkoztam ilyeneken, és arra jutottam, hogy vagy színész, vagy pedagógus: 

tanító, testnevelés tanár. 

- Sok sikert kívánok terveid megvalósításához! 

Kérdezett: Blázovics Éva néni 

 


