Pénteki (2021. 02. 26.) klubdélután az osztályokban
A felsős osztályok, 5-7. évfolyamon farsang helyett tavaszváró klubdélutánt tartottak. Az 5.a
osztály tanulói osztályfőnökükkel, Márta nénivel és Bogi nénivel érdekes programokon vettek
részt. Például volt vaníliáskarika evés, sportszelet evés késsel és villával, valamint tombola.
Sokan jelmezbe öltöztek a farsang hangulatát felidézve: az őrült tudóstól a kártyalányokig
ötlenesnél ötletesebb jelmezek voltak.
A jelmezversenyben elért eredmények az 5.a osztályban:
I. helyezettek: a japán lány és a katona lány
II. helyezettek: a légiutas-kísérő és Júlia a Rómeó és Júliából
III. Einstein, az őrült tudós
-

az 5.b osztályban:

I. helyezettek: az unikornisok
II. helyezett: Pikachu
III. helyezett: a rakétaember
Az 5.a és az 5.b osztály osztályfőnöküknek, Márta néninek és Dóra néninek
hagyományunkhoz hűen eskütételt tettek, ezzel hivatalosan is felsősökké váltak.
A játékos feladatok mellett jutott idő zenehallgatásra, nasira és üdítőre.
A 6.a osztályban is jelmezversennyel kezdődött a délután, aminek a helyezettjei a következők
lettek:
I. helyezett: Mary Poppins
II. helyezettek: a pénzrablók
III. helyezettek: a Mignonok
Ezután játékos feladatok következtek: például itt is volt fánkevő verseny, limbó, sportszelet
kibontása késsel és villával. A nyertesek tombolát kaptak, amit a végén kisorsoltak. A vidám
délután kis tánccal zárult. A mulatságon mindenki jól érezte magát.
A 6.b osztály tanulói is élvezetes, vidám délutánt töltöttek együtt. A játékos feladatok itt is pl. a fánkevő verseny, székfoglaló zenére, limbó - nagyon jó hangulatot varázsoltak. A
tombolahúzásnál nagy volt az izgalom, hogy ki milyen apróságot, ajándékot kap. A végén
közös Just Dance-szel zárult a „buli”.
A 7.a és 7.b osztályok a „lecsapós” nevű memória- és reflexfejlesztő játékkal „ütötték el” az
időt. Persze a közös nasizás, csokievés és a jó hangulat itt is jelen volt.
Köszönöm az osztályfőnökök és segítőik:
5.a osztályban Jakab Márta és Csonka Boglárka
5.b osztályban Vidra Dóra és Fodor Erika

6.a osztályban Elmerné Istenes Katalin és Frenyó Júlia
6.b osztályban Pugymer György és Pohl Barbara
7.a osztályban Kálmán Cecilia
7.b osztályban Varjú Tibor és Törökné Varga Csilla segítségét!
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