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Szeptember:
új tanév
– változásokkal
Az idei tanév látszólag éppen úgy kezdődött, mint eddig bármelyik. Tankönyvosztás,   találkozás a régen
látott iskolatársakkal és
felnőttekkel,
ünnepély. Eddig minden a megszokottnak tűnhet. Ám
Magdi néni a köszöntőjében
elmondta, hogy egy csomó
dolog megváltozott az iskolánk életében. Kezdte azzal,

hogy szeptembertől az iskolánk az Iregszemcsei Deák
Ferenc Általános Iskola
Magyarkeszi Tagintézménye lett. Új pedagógusok
érkeztek, akik a felsősöket
tanítják, és egy régi tanító
néni is    visszajött dolgozni. Az elsősök „egész napos
iskolások” lettek. A zárómondata már a régi volt:
„a tanévet megnyitom”.

A tartalomból:
•
•
•
•

Új tanév - változásokkal • Karácsonyi műsor
Multi-kulti Nap
• Ami még előttünk áll
Szüreti felvonulás
• Vicces
Divatbemutató
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M U LT I - K U LT I N A P
Igazi fesztiválhangulat fogadta a vendégeket
a hagyományosan szeptember végén megrendezett Multi-kulti Napon Iregszemcsén. Ebben
a tanévben első ízben vettünk mi is részt a rendezvényen, mivel idén váltunk részévé a Deák
Ferenc iskolának. A felsősök Görögországot
jelenítették meg a fél világot bemutató programon. A görög életérzést egy fergeteges szirtaki
tánccal adtuk át a közönségnek, az ország híres
gasztronómiáját pedig egy látványkonyha által vittük át Iregszemcsére. Helyben sütöttünk
giroszt és készítettünk görög salátát, a nemzet
talán leghíresebb (és nagyon finom) ételét.
A pavilonunkat teljesen kék-fehérbe öltöztettük, belül pedig a görögök történelméről és
jellegzetességeiről olvashattak az érdeklődők.
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Szüreti felvonulás

Jó idő, zene, mulatozás. Ezekkel a szavakkal lehetne a legjobban jellemezni a szüreti felvonulást, mely idén sem maradhatott el
szeptember végén. Az ovisok és az iskolások is tánccal készültek
a programra. Lovas kocsikkal és feldíszített járművekkel végigvonultak az ünneplők a falun, és öt állomáson újra és újra eltáncolták a műsorukat. A közönség minden helyszínen hálás volt és
lelkesen tapsolt.
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DIVATBEMUTATÓ
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DIVATBEMUTATÓ
A tavalyi évhez hasonlóan nagy
érdeklődést mutattak a gyerekek
az idei divatbemutató iránt is. Izgatottan készültek, hogy ruháikat bemutathassák szüleiknek,
a családnak, a közönségnek.
Négy kategória közül választhattak. Kicsik és nagyok egyaránt
felvonulhattak fekete-fehérben,
kockás öltözékben. Láthattuk a
sportoló/sportos
kategóriáben
focistát, kosarast és súlyemelőt
is. A lányok pedig népviseletben
is pózolhattak. A kifutón profikat
meghazudtolva vonultak végig
és rövid versikével bemutatták
ruháikat. A közönség tapsvihar-

ral jutalmazta a kis “modelleket“.
A
divatbemutatót
egy
táncprodukcióval zártuk a Pomádé zenéjére. Az alsó tagozatos
gyerekek több, mint egy hónapon
keresztül gyakoroltak és a
rengeteg próbának köszönhetően
egy színvonalas, szórakoztató
előadást láthattak szüleik és a
vendégek.
Minden fellépő izgatottan várta
a divatbemutató napját és néha
kicsit szemérmesen, de büszkén fogadták az elismerő pillantásokat és dicsérő szavakat.
Betti néni

Karácsonyi Ünnepély
Az alsósok meghitt, karácsonyi hangulatot árasztó ünnepéllyel
zárták a decembert. Verset mondtak, énekeltek és táncoltak. Mindenki sokat fáradozott az előadás érdekében, és a siker sem maradt
el. Jézuska pedig megajándékozott minden tanulót.
Köszönjük.
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Ami még előttünk áll…
Most, hogy kipihenten (és néhány kilóval megrakódva) visszatérünk
a téli szünetről, ideje egy pillantást vetni a naptárra. Az új év kezdete
számunkra a tanulás és a munka folytatását hozza, hiszen röpke két hét
múlva a félévi bizonyítványunkat kell a szüleink és egyéb családtagjaink
elé tárni…
Lássuk a részleteket:
• január 17. az első félév vége (bizi...)
• február: farsang, Valentin-nap (ez jó, ezt szeretjük)
• március 15. ünnepély
• április: tavaszi szünet, (20-21 húsvét, tehát akörül: tojásfestés,        
locsolkodás), valamint futóverseny, a tanulmányi versenyek második
fordulói és a szavalóverseny
• május: utolsó tanulási roham az évvége előtt, gyermeknap és anyák
napja
• június: újra bizi, fáradság, de legalább jön a nyári szünet
Hát, nagyjából ennyi. B o l d o g Ú j É v e t M i n d e n k i n e k !

Vicces
- Ejnye szomszéd! Miért veri olyan
rettenetesen azt a szegény gyereket?
- Tudja, a fiam holnap kapja meg a
bizonyítványát, de nekem ma el kell
utaznom.

- Ernőke! Mit csináltál az új
sapkáddal, hogy olyan piszkos és
gyűrött?
- A gyerekek elvették, és futballozni kezdtek vele.
- Te meg csak álltál, és nézted?
- Nem anyu. Én voltam a kapus...
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