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Ferenc nemzeti éneke nyerte el a zsűri tetszését. Pár nap alatt
már az egész ország ismerte és együtt énekelte. Ez vált nemzeti
énekünkké, minden hivatalos ünnepünkön felcsendül az
ismerős dallam. 1938-ban újrahangszerelték a Himnuszt,
ritmusa sokkal gyorsabb lett, és kikerült belőle az eredetinél
jellemző harang.
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új tanévben kijelölt dátum szintén elmaradt. Január közepén
szólt az osztályfőnökünk, hogy 20-án online közvetítéssel
megnézhetjük a várt előadást. A bejelentkezés előtt berendeztük
a termünket, hogy mindenki jól láthassa a színházi műsort.
Mátyás király juhásza című mesét keltették életre a színészek.
Nagy érdeklődéssel néztük a darabot, amely mindenkinek
nagyon tetszett.
A közvetítés után beszélgettünk élményeinkről, és
megegyeztünk abban is, hogy ha lesz rá lehetőség, szeretnénk
színházban is megnézni egy előadást.
4.a osztály tanulói
* * *

Színházi előadás másként…
Január 20-án szerdán délelőtt színdarabot néztünk meg az
osztállyal online.

A Szigligeti Színházból közvetítettek Szolnokról. Mi a
tanteremben az intelligens táblán néztük meg. A darab címe:
Mátyás király juhásza. A történet arról szólt, hogy a juhásznak
választania kellett Mátyás király iránti hűsége és a szerelem
között.
Kedvenc szereplőnk a juhász volt. A színészek szép ruhája és
az aranyszőrű bárány is nagyon tetszett. A színészek több
helyszínen mutatták be a mesét. A színházban ötletes díszleteket
láttunk. Az osztállyal jól szórakoztunk, köszönjük a
lehetőséget.
4.b osztály tanulói
* * *

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…
(harmadikos módra)
Számunkra nagyon érdekes volt a ﬁlm, sok új ismerettel
gazdagodtunk. Mindenkinek ajánljuk, aki szeretne többet tudni
a Himnusz megszületéséről. Reméljük, hogy jövőre már új
iskolánkban énekelhetjük nemzeti imádságunkat.
Nagy Kata Kincső
Kerekes András és
Szakály Zsolt 8. o. tanulók
* * *

Mátyás király juhásza
Az előző tanévekben minden decemberben osztályunk
Szolnokon egy érdekes moziﬁlm megtekintésével kezdte a
karácsonyi ünnepre hangolódást.
Harmadik osztályban örömmel fogadtuk a hírt, hogy a Lázár
Ervin Program keretein belül színházba is eljutunk. Sajnos, a
vírushelyzet miatt az áprilisra kitűzött időpontot törölték, sőt, az

Az idei tanév sokban eltér az eddigiektől. A pandémia miatt az
ünnepeink is átalakultak. A farsang sem kivétel. A hagyományos iskolai rendezvényt nem lehet megtartani, ezért úgy
határoztunk, az osztályban farsangozunk. Ildikó nénivel egész
héten a leckék után kis műsorral készültünk. Csak annyit
tudtunk, pénteken – január 29-én – nem kell iskolatáskát hozni,
csak egy kis ropogtatnivalót és innivalót és aki szeretne, hozzon
jelmezt magának.
Reggel gyülekeztek is a hercegnők, rendőrök, vámpírok. Volt,
aki boszorkánynak, labdarúgónak, katonának öltözött.
Becsengetés után először kézműveskedtünk. Készítettünk
bohócﬁgurát papírgurigából, ceruzatartót konzervdobozból,
farsangi szemüvegeket.
Tízóraira farsangi fánkot kaptunk. Lehetett kérni
csokiöntettel, rajta szív alakú cukorral, barack- és eperlekvárral.
A Szőlősi-fánk mindig ﬁnom, de most valahogy jobb volt, mint
máskor. Nagyon belaktunk, egyik osztálytársunk saját
bevallása szerint öt fánkot evett, szerencsére nem lett beteg tőle.

