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Egyszerre csak azon kapjuk magunkat, hogy megint eltelt Izgatottan vártuk az ovisokat. 
négy év… 2010-ben a mostani nyolcadikosokkal vártuk sport- Egy kedves kis mesébe foglaltuk a történéseket: Nagyapó er-
foglalkozásra a jelenlegi negyedikeseinket. 2014 január máso- dõszéli házából énekelve indultunk a nagy útra, melynek során 
dik felében pedig már az egykori leendõ elsõsök vették át a mai Linda fóka volt, Vivi békaként ügetett, Kristóf a medvéket 
ballagásra készülõk szerepét. Egyetlen dolog az állandó ebben a „játszotta el”. Utánuk jött a pillangó, vagyis én. Bojtokat 
folyamatos változásban: az élmény, amilyen örömmel, várako- készítettünk, és azokat röptettük a karjainkon. Sanyi vezényle-
zással tekintünk az összejövetelek elé, és ami még ennél is fé- tével pókokként menekítettük a „tojásainkat”, majd Orsi rákká 
nyesebben ragyog, az ott töltött órácska, mely magában hordoz- változtatott minket. Egyszerre csak Patrik sasokat észlelt a 
za a folytatás lehetõségét, az együttlét érzését. Idei sportfoglal- magasból, így utánoztuk azokat is. Évával a nyuszit el is kaptuk. 
kozásunk kapcsán köszönetünket fejezzük ki Kardosné Molnár Eleredt az esõ, és közben kisütött a nap. Ez azt jelentette, hogy 
Henrietta pogácsa-ajándékáért, valamint minden kedves részt az égbolton csodálatos szivárvány ragyogott fel. Megfigyeltük 
vevõnek a jelenlétéért. Lelkesen várjuk a következõ találkozást! hát, miközben jobb kezünkbõl a balba emeltünk át egy szép pi-

Pál Magdolna és Török Tünde tanítónõk ros almát. A gyakorlat végén meg is ettük a finom gyümölcsöt. 
Kossuth Tagintézmény Igazán jólesett, ahogy a Blanka anyukájának meglepetés pogá-

csája is.
Nagyon élveztük az együtt töltött idõt mindahányan, a gyere-

kek éppúgy, mint a felnõttek.
Janics Alexandra 4. osztályos tanuló

játék végén jólesett a finom mézeskalács, amit a tanító nénik sü- sportot, ami után a finom szendvicsek igen hamar elfogytak. A 
töttek. napot ismét számítógépes játék zárta.

A 3. fog- Megbeszéltük, hogy minden érdeklõdõt szeretettel várunk is-
l a l k o z á - kolánk farsangi bálján, ahová elhozhatják kedvenc jelmezüket 
sunk a múlt is február 15-én szombaton.  
héten volt, A magam részérõl, mint tanító néni nagyon fontosnak tartom 
ami a sport ezeket a már megvalósult és még leendõ találkozási pontokat. A 
j e g y é b e n  volt és leendõ SZÖSZMÖTÖLÕK és persze majdani augusztu-
telt el. Re- si Gólya-hét is ar-
me k ak a- ról szólnak, hogy 
dál ypá lyá t a leendõ iskolá-
építettünk a sok minél többet 
t orna te rem ta lá lkozzanak  
ben, s bíz- egymással,a taní-
tunk a gye- tó nénikkel, le-
r e k e k  gyen ismerõs az a 
bátorságában, ügyességében. Iskolánk nagy lányainak a hely,  ahol majd 
tánca, a Dancing Girls nyitotta meg a sportdélutánt, majd já- szeptembertõl ta-
tékos bemelegítés nulni fognak.
után hajráztunk az Legyen szá-
akadá lypá lyán .  mukra örömteli 
Ügyesen és fegyel- az iskolakezdés!
mezetten haladtak Találkozzunk a 
a gyerekek, majd a farsangon, majd a márciusi SZÖSZMÖTÖLÕ-n is!
sokadik menet köz-
ben pihenésképp Kunné Pádár Gyöngyi
megnéztük isko- tanító néni
lánk tornászlányai-
nak bemutató ját.  Mindenkit szeretettel várunk a következõ, tavaszváró 
Levezetõ mozgás- Szöszmötölõ foglalkozásunkra, melynek idõpontja: 
sal fejeztük be a 2014. március 6. csütörtök, 15 óra.

Hogy repül az idõ... Sportfoglalkozást tartottunk…


