
Farsangoltunk, kicsit más formában! 

 

Az idei farsang eltért az eddigi hagyományainktól, az osztályprodukciók bemutatásától és a 

közös táncolástól. A járványhelyzetet ismerjük, de mégis csak farsang van és a gyerekek, főleg 

az alsósok igencsak várták, hogy beöltözhessenek egy-egy, számukra oly fontos karakternek, 

akinek a jelmezét magukra öltve élhetik meg a választott figura jellemzőit.  

Így aztán Iskolánk diákönkormányzata úgy döntött, hogy farsangi buli helyett, „Tanulj 

jelmezben!” címmel egy jókedvű, vidám délelőttöt hirdet. Az ötletet a tanulóink komolyan 

vették. S hogy egyénileg választanak valamit, vagy esetleg egy egész osztály ölt magára 

valamilyen hasonló jelmezt, az csak február 12-én, pénteken reggel derült ki.  

Az alsó tagozatos gyerekek inkább egyéni jelmezben léptek be iskolánk ajtaján és boldogan 

viselték bent tartózkodásuk ideje alatt a választott karaktereket, talán így még a tanulás is 

jobban ment nekik. Ehhez természetesen a tanító nénik is partnerek voltak, hiszen ezen a 

napon ők is jelmezt húztak magukra és mint a 101 kiskutya szereplője, vagy cica, esetleg 

katicabogár alakjában okították a nebulókat, azaz a hercegnőket, tündéreket, kiscicákat, 

katonákat, még felsorolni is alig lehet. Sok-sok ötletes, szép jelmezzel találkozhattunk a 

folyosón a szünetekben.  

Felső tagozatosaink kevésbé voltak merészek a beöltözés terén, bár az ötödikeseink „helyett” 

egy egész óvodás csoport fogadta a hozzájuk betérő tanárkollégákat.  

A pandémia helyzetet ismerve nem is lepődtünk meg annyira, hogy az egyik tanteremből 

kórterem lett és benne egész orvoscsapat tevékenykedett talpig beöltözve, ahogy ilyenkor 

kell. Egy másik tanterembe csak állatkerti belépőjeggyel lehetett bemenni és ott látogatást 

tenni egy-egy tanóra erejéig. 

A farsangi délelőtt még a tanárokat is kimozdította a hétköznapi szürkeségből, a bezártságból, 

így varázsolva egy kis jóhangulatot. Külön meglepetés volt mindenki számára a tanári kar lelkes 

„Hupikék törpikék és Hókuszpók” csapatának megjelenése iskolánkban. Hiszen a farsang 

mindenkié! 

Remélhetjük, hogy a jó hangulatban telt délelőttön még a matek doga is biztos jobban sikerült, 

mert egyébként rendes tanítási nap folyt iskolánkban. Azzal, hogy jelmezben voltunk, egy 

pillanatra elfeledhette mindenki a tőle elvárt komolyságot, tanár és diák együtt szerzett vidám 

perceket egymásnak. 

 

Sebestyénné Fehérvári Márta 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 

 

  



Valentin-nap iskolánkban 

Egy kiemelt nap a naptárban: Február 14. Bálint avagy elterjedtebb nevén, Valentin nap, a 

szerelmesek napja. 

Ez a nap azonban a szerelmesek ünnepénél jóval több, a szeretet, a barátság, az egymásra 

figyelés fontosságának a kifejezése is. A szív, az örök jelkép nem csak a szerelmeseknek jár, 

hanem a jó barátoknak is. Mindenkinek, aki felé szeretettel fordulunk.  

Iskolánkban is ennek jegyében lehetett egymásnak „Kedvellek-kártyán” üzenet formájában 

leírni ennek az érzésnek a fontosságát, amelyet aztán bedobhattak az iskola aulájában 

elhelyezett Valentin-napi gyűjtőládába. 

Sebestyénné F. Márta 

DÖK segítő pedagógus 


