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Donászy Magda:

Március 15-ére
Zászlók díszítik ma
az utcákat végig,
márciusi szélben
szállnak fel az égig.
Álljunk meg előttük
csak egy pillanatra,
emlékezzünk vissza
arra a nagy napra!
Az a nap a népnek
szabadságot adott,
mi sem felejtjük el
azt a dicső napot.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország
megszületésének napja, a magyar sajtó napja, a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe.

Az idén március 15-ei műsort Baksa Péter és felesége szolgáltatta. Nagyon színvonalas irodalmi
művekkel és énekekkel tárták elénk az 1848-as szabadságharc szellemiségét. Kiemelve a nemzet iránt
érzett hazafiság és a hazaszeretet fontosságát a mai gyerekek, ifjak számára is!

FARSANG

A 2. osztály az ötletes
kosztümökön kívül,
farsangi versekből állította
össze műsorát
Farsangoló
Elegünk van már a télből,
Hóból, fagyból, hideg
szélből,
Jöttünk vígan maskarában,
Tél bosszantó maszkabálba.

Az ötödik osztály a ’70-es, ’80-as
éveket elevenítette fel a hippy
korszaktól a disco-ig.

Az első osztály nagyszerű és
izgalmas cirkuszi előadást
nyújtott a népes publikumnak!

A harmadikasok hétfejű
sárkányát Vera néni királynő
szelídítette meg, és Bence
királyfi elnyerte rózsabimbó
hercegnő kezét.

A negyedik osztályosok a
macskák és az egerek örökös
párharcát elevenítették fel,
ahol az egerek kerültek ki
győztesen.

A modern tánc nagy sikert
aratott, amit a hatodik osztály
adott elő a lelkes
közönségnek.

A csinos „lányok”
pon-pon tánccal
örvendeztettek meg
bennünket!

„Pákó és a
bombázók”
címmel egy vidám és
mulatságos
produkciót adtak elő
a nyolcadikosok.

FARSANG
A diákok már hetekkel ezelőtt erre a napra készültek, sok lelkesedéssel és kedvvel. A produkciók nagyon
jól sikerültek, amiért persze külön köszönet jár az iskolánk összes segítő tanárának. A szülők a farsang
délelőttjén 9-órára hozták a házi készítésű süteményeket. Ezután szendvicsek készítésére került a sor. A
nagyobb diákok a rakodásnál segítettek. Majd délután két órakor kezdődött el a programok sorozata.
Nagyon vidám és fergeteges volt a hangulat. Először az egyéni beöltözöttek vonultak fel. Sok ötletes és
nagyszerű jelmezt láthattunk. A fejnélküli lovagtól a Hófehérkéig minden volt. Majd ezek után a csoportos
előadások következtek. Mindenkinek tetszettek az ötletes előadások,jó volt a hangulat. Ezek után a
meghívott vendégek szórakoztatták a jelenlévőket, míg a zsűri eldöntötte az eredményeket. Majd
elkövetkezett az eredményhirdetés melyben minden osztály kapott jutalmat. Később tombola és
zsákbamacska árusítás volt, meg sütiket, szendvicseket lehetett venni. Miután sikeresen eladtuk a
tombolák nagy részét tombolasorsolás következett, melyben sok értékes ajándékokat lehetett nyerni.
Majd a hangulat fokát a és a buli végét a farsang disco ütötte meg,melyen fergeteges hangulat kerekedett
és tanárainkat is sikerült táncra bírni. Nagyon jó napot tölthettünk együtt, és sok szép élménnyel
gazdagodhattunk.
Klaudia, Dzseni
___________________________________________________________________________________

Télbúcsúztató
Kergessük el a telet!
Március 11-én, kedden sikeresen
űztük el a telet a tápi iskolában. A
délután Tanai Péter néprajzi
előadásával kezdődött, amit
érdeklődve hallgattak a gyerekek. Ezt
követően a Csobolyó Néptáncegyüttes kamara csapata lépett fel,
gyönyörű viseleteikkel és táncaikkal
lepték meg a nézőket. A tánc után
Nelli néni fergeteges táncházzal
mozgatta át a tanulókat és a
felnőtteket egyaránt.
A nap zárásaként busó álarcokat
készítettek a résztvevők, amiben
sikeresen riogatták a fiúk a lányokat.
A jó idő is bizonyítja, hogy a
télbúcsúztatónk sikeres volt!
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