Március 15-i ünnepély

Március 11-én iskolánk tanulói az iskolarádión keresztül hallgatták meg a Józsa Edina tanárnő
által összeállított ünnepi műsort.
Ezt követően az alsó tagozaton rendhagyó megemlékezés vette kezdetét, melynek során a
tanulók sok értékes információval és élménnyel gazdagodtak a történelmi korszakkal
kapcsolatban az udvaron, az emeleti előtérben, a 4. a-z, valamint a 2. z osztály tantermében
kialakított helyszíneken.
09:30-kor a szervező osztályok röplapokat és kokárdákat osztogattak a tanulóknak az udvaron.
09:45-kor következett a sorakozó, ahol elhangzott Petőfi Sándor: Nemzeti dal című verse,
melynek szavalásába a refrénnél a kisebbek is bekapcsolódtak, majd ünnepi dalokra vonultak a
tanulók a termükbe.
10:00-kor a 4. osztályok kísérő tanulói (forradalmi ifjak) irányításával indultak az osztályok a
forgószínpadszerűen kialakított történelmi játszóházakba. A 2-3. osztályos tanulók a futároktól
kapott rejtvényt kezdték el megfejteni, és vitték magukkal az egyes állomásokra, ahol a korhű
jelmezbe öltözött tanítók és 4. osztályos tanulók vezették a játékokat. A tanulók élőben
betekinthettek az emeleti emléksarokba, Petőfi Sándor és Szendrei Júlia otthonába, melyet
Pethő Zsuzsa tanító varázsolt eléjük. Sinha-Végh Mónika tanítónő élvezetes drámajátékokkal
színesítette a programot. A 4. a osztály tanítói a modern kor vívmányát (tabletet) is
felhasználva, játékosan juttatták még több információhoz az alsósokat. A 4. z-s tanulók a
rejtvényeket értékelték, a drámajáték során "beépített" színészekként az előjátszók voltak, az
emeleti emléksaroknál pedig az enteriőrben keltették életre Petőfit és Júliát. A negyedikes
gyerekek 170 darumadarat (a szabadság szimbólumát) hajtogattak meg, és osztottak ki az
osztálykísérők a gyerekeknek a rejtvények ellenőrzése után a történelmi délelőtt végén.
A három helyszín bejárása után 11:00-kor az udvaron közös tánc és éneklés várta a
résztvevőket. A tánc után Arany János: Nemzetőr-dal és Juhász Gyula: Március idusára című
verse és Presser Gábor: Képzlelt Riport Egy Amerikai Popfesztiválról című művéből az Arra
születtünk című dal hangzott el.
Köszönjük Lászlóné Starcz Fanninak a tánc és Joóné Balogh Enikőnek a dalok betanítását,
Szmetana Máriának a kor öltözetének hiteles bemutatását, Szalai Andreának a ruhák
biztosítását, Joóné Balogh Enikőnek és Selmeci-Molnár Zsuzsannának a fényképek, Hornyák
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Tamás karnagy úrnak és Klettner Máténak pedig a videofelvétel elkészítését, továbbá az
Alapítványnak az anyagi támogatást.

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban
"Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!"
Sinha-Végh Mónika és Tajti Mária
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