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zetten mondogatták a versikét. Ezek után leültek az asztalokhoz
és hozzákezdtünk a nyuszibábok elkészítéséhez, aminek az
alapanyaga papírzacskó volt. Miközben a szorgos kezecskék
nyírtak, ragasztottak, addig a szülőket Judit néni várta egy kis
beszélgetésre.
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járhattak arra titokban és sok – sok csokitojást pottyantottak el a
műfüves pályán! A gyerekekre várt, hogy megtalálják őket.
Senki nem maradt zsákmány nélkül!
Mire visszaértünk, „terülj – terülj asztalkám” várt rájuk
uzsonna céljából. Volt, aki a csokitojásból lakmározott először!
Uzsi után a számítógépeknél már várta őket Kati néni. Ezeket
is ki lehetett próbálni!
A végén még nyuszis kifestőket is vihettek haza.
Köszönöm mindenki segítségét, gyerekét, felnőttét egyaránt!
Külön köszönöm Ildikó néni fontos tájékoztatóját a beiratkozással kapcsolatban.
Kunné Pádár Gyöngyi
tanító néni

Virágvasárnapi faültetés

A bábok elkészültével meg is ugráltattuk őket a fent már említett gyermekdalt énekelve. Ezek után mindenki felöltözött és

átsétáltunk a templomba megnézni, hol lesz a helyünk az évnyitókor. Föl lehetett menni az orgonához is, Tibi bácsi
segítségével még a billentyűket is meg lehetett szólaltatni.
Miközben így töltöttük az időt, egyesek „makogást”, „surranást”, „neszezést” hallottak odakintről. Bizony, bizony nyuszik

A Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és
Családi Bölcsőde Hálózat életében az intézmény megalakulása
óta hagyomány a ballagó 8. osztály faültetése virágvasárnapon,
melyre ebben az évben március 25-én került sor. Az ültetendő fa
a gyülekezet ajándéka, jelképe a reménynek, a megmaradásnak,
az ember tartását adó gyökereknek. Ballagásig a 8. osztály nem
csupán a tanév hátralévő iskolai feladatiban igyekszik
helytállni, hanem abban is, hogy az új fa megragadjon, gyökeret
eresszen a szeszélyes tavaszi hónapok során.

Idén márciusban egy galagonya fa került a többiek mellé, azaz
tőlük kissé távolabb, egy új helyre, új fasor megkezdéseként a
templomkertben. Az elültetett fák mellett hetente többször is
elsétálunk. Mivel mindegyiken tábla jelzi az osztálynévsort,
ballagás évét, így az iskolában maradottak – legyenek akár
gyerekek vagy felnőttek – gyakran elolvassák, emlékeznek az
öreg diákokra, akik reménység szerint, kölcsönvéve és egy
kevéssé átalakítva a 331. dicséret szavait, 'szelíden őrzik' az
iskola emlékét.

Köszönettel tartozunk az idei faültetés élményéért, a
bennünket mindig, ezen a napon azonban szó szerint körbevevő
gyülekezet szeretetéért.
Felső Andrea
osztályfőnök

