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Mindkét szombat hétvége számos élménnyel, éremmel és
oklevéllel gazdagította tanítványaimat. A csapaversenyt követően a már lassan hagyománnyá váló programunkat is felelevenítettük, nevezetesen a Mc Donald's-ban felszabadultan,
mosolygós arccal elfogyasztottunk sok-sok ﬁnomságot.
Mielőtt felsorolnám az elért eredményeket, köszönetemet
szeretném kifejezni az iskola vezetésének és a szülőknek, hogy
támogatták munkámat.
Gratulálok a versenyen résztvevő minden kis sakkozómnak!
A legeredményesebb tanulók a következők voltak:
Megyei egyéni sakkverseny:
2. hely
Nagy Hanna 2. osztály
3. hely
Rózsa Viktória 4. osztály
4. hely
Balogh Lili 1. osztály
Kolláth Marianna Aida 4. osztály
6. hely
Mihály Emma 3. b. osztály
Megyei csapat sakkverseny:
1. hely
Rózsa Viktória 4. osztály
Kolláth Marianna Aida 4. osztály
Mihály Emma 3. b. osztály
Budai Bella 4. osztály
3. hely
Nagy Hanna 2. osztály
Balogh Lili 1. osztály
Dudás Viktória 2. osztály
3. hely
Faragó Erik 4. osztály
Rózsa Dániel 4. osztály
Kolláth Imre Axel 4. osztály
Budai Zsolt 3. b. osztály
Madarasiné Váradi Anna
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osztályosok lelkes üvöltéssel rohantak hozzám, hogy: Gyöngyi
néni! Megvan Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc! (Pont itt
járunk a tanulmányainkban) Jöhetett a fotó, ha már egyszer itt
jártunk.
A cirkusz épülete előtt
már nagyon izgatott volt
mindenki. Végre bemehettünk! Naná, hogy megrohamozták a pattogatott
kukoricást mielőtt beültünk a nézőtérre. Pontban
3 órakor kezdetét vette a
„CSODA”. Pompásabbnál pompásabb számok
követték egymást. Pazar
hang és fénytechnika, precízen kidolgozott koreográﬁa, nívós fe llépők!

Elegáns ruhák és a modern
technika vívmányai a
kivetítő mind azt szolgálta, hogy elvarázsolódjunk!
Az pedig megtörtént.
Ámultunk és bámultunk, a
kics ik k özü l többen
szájtátva nézték a fantasztikus produkciókat! Az esernyőszám,
a kutya és galambszám, valamint a lovas akrobataszám, no és a
bohócok aratták a legnagyobb sikert.

Fővárosi Nagycirkusz - Győztesek karneválja
„The show must go on!” – ahogy az a híres Queen dalban is
elhangzik. A shownak mennie kell!”… Így gondoltuk mi is és
még úgy, hogy nekünk erre a show-ra menni kell!
Türmerné Gorzás Katalin szervezésének köszönhetően 48
lelkes gyerek és szülő indult útnak február 16-án. Sofőrünk
Molnár Laci bácsi volt, akiben mindig megbízunk.
Tervünk az volt, hogy legyen egy kis időnk előadás előtt szétnézni a Hősök terén, hiszen tanulmányainkban szereplő történelmi hősök szobrait láthatjuk itt. Megérkezvén a 4.

Haj ki, kisze, kiszőce...
A nem kicsit bekeményítő telet bizony nagyon megunták már
gyerekek, felnőttek egyaránt. Az elmúlt napokban a 2. b
osztályosokkal, akaratunkat kifejezve, egy kedves hagyományt
elevenítettünk fel.

Köszönjük az élményt!
Kunné Pádár Gyöngyi

Először is összeírtuk a tél összes bűnét egy papírra, melyet
egy dobozba gyűjtöttünk. A nagyon haragosok még a szülőket is
rábírták listaírásra. Aztán elkészítette mindenki a saját
kiszebábját: mákgubót öltöztettek fel a gyerekek, és persze
készült egy nagyobb kisze is, rongyruhába öltöztetve. Hangos
dobolás, éneklés zörgések kíséretében kivonultunk az
osztályból, és a bűnlajstromot a bábukkal együtt elégettük az
alábbi éneket harsogva:
Haj, ki kisze kiszőce, a másik határba!
Gyere bé sódar a mi kis kamránkba!
Kiűzzük a betegséget,
Behozzuk az egészséget,
Haj ki, kisze, haj,
Haj, ki kisze, haj!
Végül tavaszi dalokkal, mondókákkal, versekkel hívogattuk a
jó időt! Ezzel a népszokással varázsoljuk be a tavaszt, s

