2011. május

Iskola

CiNKe

Gombfoci-bajnokság
Április hónapban gombfoci bajnokságot szerveztünk az alsó tagozatos
osztályok számára. A versenyre 12 csapat nevezett mintegy 50 fő részvételével. Szerencsére az idő is kegyes volt hozzánk, így a mérkőzéseket az
udvaron bonyolíthattuk le, a lelkes szurkolótábor és a játékosok nagy örömére. A mérkőzésekre sorsolás után került sor, s a nyertes csapatok juthattak be az elődöntőbe, majd a döntőbe. A rendes játékidő 4-4 perc volt, ám
némelyik meccs 15-20 percig is eltartott, a kiegyenlített küzdelemnek köszönhetően. Volt olyan mérkőzés, melynek végeredményét csak büntető
rúgásokkal lehetett eldönteni. A mérkőzések végén némelyik csapat igazi
örömünnepben törhetett ki, de igazi drámák is születtek.
Széll Marcell
Játékosok
Bazsó András, Bence Zsombor, Beöthe
Mátyás, Bertalan Laura, Bizau Tímea,
Bókai Lukács, Csonka Zétény, Csonka
Zsolt, Dobi Levente, Dudók Máté, Farkas Dani, Fürtös Levente, Gergely Levente, Götz Máté, Gyimesi Genovéva,
Hammer Gábor, Hardi András, Hardi
Péter, Harka Bence, Kiss-Meirosu
László, Kovács Patrik, Lacza Soma, Latin Réka, Laufer Noémi, Makkai Milena, Mikola Manó, Orlovics Máté, Péter
Dani, Péter Norbert, Péter Szilárd, Péterffy Attila, Schmidt Balázs, Schulteisz Ármin, Seres
Márk, Szabó Barna, Szennai Mózes, Szikra István,
Tátrai Márton, Tóth Bence, Tóth Benedek, Tóth Kornél, Tóth Péter ,Vogronics Gergő, Weisz Gábor, Zalay
Zsombor, Zelms Ádám, Zétényi Viktor
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Szent Margit bál
Immáron 4. alkalommal rendeztük
meg az intézményi szülők és nevelők bálját,
vagyis a Margit bált.
Számunkra nagy öröm és pozitív
visszajelzés, hogy évről évre
többen jönnek el, sőt hozzák
családtagjaikat, rokonaikat,
barátaikat is. Lassan kicsi
lesz a Nagy Lajos díszterme.
Színes műsorral próbáltuk
meghozni az alaphangulatot,
hagytunk időt ráhangolódni,
ellazulni mindenkinek a heti
fáradtság és a szürke
hétköznapok után, s úgy
gondolom sikerült is! A
táncparketten folyamatos telt
ház, és a hangulat is
fergeteges volt. Mindenki
lelazult és ellazult, ki így, ki
úgy!
Persze a tanárok meglepi tánca most
sem maradhatott ki, amit szinte már „követel
” a vendégsereg.
Ebben az évben az „Apáca Show ” című
filmből táncoltunk koreográfiát, amire
Kóborné Andocsi Jeanette készített fel
minket, időt nem sajnálva! 

Köszönjük neki és a résztvevő tanároknak,
nevelőknek is, hiszen ne feledjük ez
„komoly ” próbákkal jár és nem kevés
izgalommal! A siker nem maradt el,
hatalmas hahotázás és tapsvihar volt a
köszönet!
Éjfél körül volt a tombola
sorsolás, amit szintén nem kis
izgalom kísért.
A szerencse azért mindenkinek
kedvezett, kinek kis részben,
kinek nagyobban!
A buli hajnali négy óráig
tartott, ami azért azt jelzi, hogy
tényleg jó hangulat kerekedett
és jó érezték magukat az
emberek.
Itt szeretném megragadni az
alkalmat, hogy minden segítő
és
szorgos
kéznek
KÖSZÖNETET mondjak, mind
a
szervezés,
mind
a
lebonyolítás folyamatában. Köszönjük a
felajánlásokat, ötleteket, és az építő jellegű
negatív és pozitív véleményeket.
Végezetül annyi: Jövőre veletek ugyanott!!!
Pintérné Franyó Lívia
SZM Elnök

Farsang projekt
A fánk hét
A farsangi hét kezdetén busó-maszkot készítettünk. Megismertük a Cibere
vajda és a Konc király történetét. Rákerestünk az interneten a cibere levesre és
arra, hogy miért farsangi fánk a fánk. Tesi órán fánk-váltóversenyt rendeztünk, majd „mind megettük”. A hét zárónapján farsangi bállal búcsúztunk a
téltől.
Laufer Laura 3. a
A farsangi projekt
Az nagyon tetszett, amikor azt énekeltük: „Kukorica kása, ne menj a padlásra…..” és elindult a körjátékkal a farsangi projekt-hét. A maszkgyűjtés, a busóálarc készítés mind jó móka volt.
Főleg az, amikor a mindent eldöntő limbó volt, amiben a hajlékony Bazsi lett az „ász”! Előd szép
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és vicces verse kapta a legtöbb szavazatot az osztályban, így ezt szavaltuk el a bálon! A vicces
fánkos tesi óra is nagyon jó volt.
Dobi Levente 3. a
A farsang

Az egész úgy kezdődött, hogy az udvaron volt egy megnyitó. Délután fánk receptet írtunk, díszeket hajtogattunk. Verset írtunk, amit a farsangi bálon elmondtunk a többieknek.
Készítettünk egy nagy kisze-bábot, amibe beépítettük Márta néni méter-rúdját. Magyar órán
Edit nénivel a farsangi népszokásokról végeztünk vicces feladatokat. Minden jól sikerült
gyűjtőmunkáért álarcot kaptunk, amit egy gyűjtőfüzetbe ragasztottunk, majd az utolsó nap
zsákbamacskáért beváltottuk. Én nagyon élveztem a hetet.
Baranyi Johanna 3.a
Már reggel át lehetett öltözni a jelmezünkbe. Minden alsós osztály lement a tornaterembe, ahol megnézhettük egymást. Aztán
visszamentünk a terembe, ahol játszottunk székfoglalósat, és más
vicces játékokat. Utána lehetett menni zsákbamacskát húzni annak, akinek összegyűlt a tíz álarca. Az
enyémben sok cukor és egy matrica volt.
Ebéd után néhányan nyelvész versenyre
mentek, a többiek pedig szolfézsra. Amikor ezeknek vége lett, átmentünk az 3.a –s osztályterembe, ahol még javában tartott a buli, és
együtt játszottunk.
Nagyon jól éreztem magam ezen a napon!
Nagy Nikolett 3.b

Március 15. iskolánkban
Az 1848. március 15-i forradalom olyan történelmi esemény,
melyet elfelejteni nem lehet. Azokban az időkben a Habsburg birodalom része volt Magyarország. Az osztrákok elnyomták a magyarokat, ezért Magyarország fellázadt. Ez hihetetlen esemény volt.
Petőfi felolvasta a Nemzeti Dalt, ami nemcsak buzdította, hanem
reményt is adott a népnek.
Számomra is felejthetetlen volt ez az ünnep. Az osztálytársaimmal felléptünk ezen a
napon, és olyan volt, mintha én is ott lettem volna 1848-ban. A műsorunkkal azt próbáltuk elmondani az iskolásoknak, milyen fontos ez
az évforduló, és hogy ez a nap mindenkiben
örökké él, aki magyar.
Lovász Boglárka 5.a
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