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  Színházban jártunk! 
Nagyon vártam már ezt az őszi pénteki napot, mivel színházba látogattunk. Egy 

külön busszal mentünk Szegedre, mert az országos Lázár Ervin Program ezt is 
biztosította számunkra a színházjegyek mellett. Luxné Fodor Szilvi néni az 
osztályfőnökünk, és Ábrahám Judit néni magyar tanárunk kísért el bennünket. 

A  Padlás című musicalt néztük meg, az egész osztállyal. Mikor odaértünk, teljesen 
elvarázsolódtunk a színház belsejétől. Mielőtt elkezdődött volna az előadás, mindenki 
helyet foglalt, szinte gyerekekkel és tanárokkal volt teli a színház. Sokféle érzelem 
előjött bennem az előadás alatt, de nagyon élveztem.  

Remélem lesz még ilyen alkalom, hogy az egész osztály együtt menjen színházba! 
Szalma Emese 5.o. 

 

 

Október 6-ra emlékeztünk 
 

Október 6-án a Sportcsarnokban tartottuk az Aradi Vértanúk Emléknapját. A 7. 
osztály és négy 8.-os tanuló megható műsort adott elő Sajgó András tanár úr 
irányításával és Kiss Csillag Anna tanárnő részvételével. A hangosításról Árva 
Béla rendszergazda gondoskodott.  

   

A 4. osztályos tanulók feladatul 
kapták, hogy írjanak meséket. 
Nagy lelkesedéssel fogtak hozzá, s 
valóban szebbnél-szebb alkotások 
születtek. E sorozatban szeretnénk 
bemutatni a kis meseírók 
szárnypróbálgatásait  

(Kozmáné Vastag Judit) 
 

A királylány, aki folyton sírt 
   Egyszer volt, hol nem volt, 
hetedhét országon túl élt egyszer 
egy szomorú királykisasszony. 
Ennek a királykisasszonynak úgy 
folyt a könnye egész álló nap, 
mint a patak.  
   Évek teltek el, de a 
királykisasszony csak egyre 
többet sírt. Semmit sem csinált, 
csak sírt. Sírt-rítt pityogott. 
Rengeteg orvos járt már ott, de 
egyikőjük sem tudta, hogy miért 
sír. Egy nap egy legény jött a 
palotába. Azt mondja a legény: - 
Hej, királyom! Mit kapok én, ha 
kiderítem, mitől sír a leánya? Hát 
fiam – válaszolt a király – 
feleségül veheted őt, és ha 
meghalok, te leszel a király. 
Elfogadom az ajánlatot! – mondta 
a fiú. A legény megszagolta a 
leány ruháját. Hát ő is elsírta 
magát! 
- Felséges királyom! Szerintem 
vöröshagymától van! Álmában 
biztos bekenték vele a ruháját. – 
Hát fiam igazad lehet – szólt a 
király. 
   Ha a legény rá nem jött volna, 
az én mesém is tovább tartott 
volna. 

A mesét írta: Tóth Netti 4.b 
    

A zene az kell! 
Zenei Világnapot ünnepeltünk 
október 1-én. Kiss Csillag Anna 
tanárnő és hetedikesekből, vala-
mint egy negyedikes tanulóból 
álló maroknyi lelkes csapata az 
iskolarádión keresztül emlékez-
tetett mindekit a zene szépségére. 
Köszönjük szépen a színes kis 
hangszeres-dalos műsort!  

 
 
 

 

A padlás 
Egy fantasztikus színházi előadáson vettünk részt Szegeden. Sok rémisztő és ijesztő 
dolog volt, mint például csontváz és pókháló. Ezek mindegyike mozgott is a 
szekrénnyel, biciklivel és hintalóval együtt. Előjött három fehér színű fiú és egy lány 
szellem, akik énekeltek és táncoltak is, és az emlékek csillagára akartak eljutni. Süni 
Rádi és Mamóka segítettek nekik elindulni a vágyott helyre.  
A legelső sorból néztük az előadást, és így közelről láttuk a színészeket. Párszor 
meglepődtünk és még annál is többször nevettünk. Sokáig tapsoltunk a végén. 
Élvezetes volt ez a színházlátogatás! 

Bacsó Fanni és Dobó Hanna 3.o.  

 
Mityók Lili rajza 3.o 


