TÉLBÚCSÚZTATÓ
Felelevenítünk egy téltemető
népszokást:
Kiszebáb égetés lesz az
udvaron
2021.február 12-én
a 3. szünetben.

„Felhők fodrán napfény csillan,
Tél hidege most elillan,
Kisze bábú tűzben égett,
Tavaszt hozzon az igézet!”

FARSANGI RAJZPÁLYÁZAT
Iskolánk diákönkormányzata farsangi rajzpályázatot hirdet az alábbi
kategóriákban:
1. Farsangi álarc
Készíts otthon egy farsangi álarcot tetszőleges tehcnikával!
Vágd ki, majd írd rá a nevedet és az osztályodat!

2. Farsangi jelmez
Tervezz meg otthon egy farsangi jelmezt!
A rajzodra írd rá a nevedet és az osztályodat!
Határidő: február 4. csütörtök 12 óra
Leadás: Lakatosné Molnár Judit tanárnőnél

Tudjuk, hogy sokan szerettek rajzolni. Kíváncsian várjuk a munkátokat!
A beérkezett pályamunkákból kiállítást rendezünk az aulában.

HANGOS FALIÚJSÁG
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2021

Ha szeretsz
- verset vagy mesét mondani
- vagy népdalokat énekelni
- vagy néptáncolni
- vagy játszol valamilyen hangszeren,
jelentkezz egy rendhagyó megemlékezéshez!
A járványügyi helyzet miatt 2021. januárban
egy videómontázst készítünk.

Határidő: 2020. december 17. csütörtök
Jelentkezés: Lakatosné Molnár Judit tanárnőnél

Mikulás futás

December 3. csütörtök
Megjelenés alkalomhoz illően! :-)
(Mikulás sapka, fejdísz stb.)
Ha elég gyors vagy, jutalmat is kapsz!
Részletekről érdeklődj a Döknél!

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA
SZEPTEMBER 30.
Kedves Diákok!
A magyar népmese napja alkalmából iskolánk az alábbi pályázatokat hirdeti meg:
1 - 4. évfolyamon:
-

Meseíró pályázat:
Írj egy mesét! Terjedelme minimum 10 sor, de maximum egy A/4-es oldal lehet. Szabadon
választható eszközzel dolgozhatsz. A legjobb pályázatokat közzétesszük iskolánk
honlapján.

-

Szépíró pályázat:
Írd le a kiadott meserészletet! Szabadon választható eszközzel dolgozhatsz.
A szövegrész átvehető Lakatosné Molnár Judit tanárnőtől vagy osztályfőnöködtől.
A legszebb pályázatokból kiállítást rendezünk iskolánk aulájában.

5 – 6. évfolyamon:
-

Meseírópályázat:
Írj egy mesét a következő öt szó felhasználásával: csillag, madárka, metszőolló, szőnyeg,
képkeret!
Terjedelme minimum 10-12 mondat, de maximum egy A/4-es oldal lehet. Szabadon
választható eszközzel dolgozhatsz. Egyéb részletekről érdeklődj Mara néninél! A legjobb
pályázatokat közzétesszük iskolánk honlapján.
HATÁRIDŐ: 2020. OKTÓBER 2. PÉNTEK
A pályázatok leadása: Lakatosné Molnár Judit tanárnőnél
Szeptember 30-án egyéb érdekességek is lesznek a Teams üzenőfalán. Nézd meg te is!

