Farsang
Egy februári pénteken volt az iskolában a farsang. Délelőtt tanultunk. Tanítás után
elmentünk ebédelni.
Az udvari játék után bementünk a terembe és felvettük a maskaránkat. Nem akármi
jelmezbe bújt az osztály, hangyák voltunk! A teremből kivonultunk a folyosóra és elkezdtünk
énekelni. Minden osztályba bekopogtunk, hogy tartsanak velünk. Mi alsósok bevonultunk a
tornaterembe. Itt mindenki bemutatkozott. Énekkel, versekkel szórakoztattuk egymást. Ezután
mindenki visszament a termébe. Ekkor jött a farsang fénypontja a Ki mit tud. Én Emmával
léptem fel a modern tánc kategóriában 7.-ként. Voltak akik énekeltek, táncoltak,
színészkedtek és hangszeren játszottak. Miután vége volt minden produkciónak, jött a fánk
verseny. Majd egy kis szabad tánc következett. Hamarosan eljött a farsang vége és elkezdtünk
összepakolni.
Ez volt életem legjobb farsangja, mit az én szerető iskolám adott nekem, s egyben utolsó is
a jelenlegi tanáraimmal.
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A farsang
Az idei farsang nagyon különleges volt. Mivel 4. osztályosok vagyunk ez volt az
utolsó farsangunk, így a tanárok úgy döntöttek, hogy közös jelmezünk lesz: a hangya.
A délelőtt ugyanúgy telt, mint máskor, csak egy dologban volt eltérő: nem kaptunk
házi feladatot. Az ebéd azonban különleges volt: fánk lekvárral. Délután átrendeztük az
osztályt, és felvettük jelmezeinket. Mint mindig, most is mi kopogtunk be minden osztályba,
hogy kezdődjön a farsang. A vonulás közben vígabbnál vígabb farsangi dalokat énekeltünk.
Mikor már minden osztályt összeszedtünk, a tornateremben gyűltünk össze. Itt az osztályok
körben leültek a terem szélére, majd egyesével felvonultak, és mindenki bemutatta a műsorát.
Mi voltunk a legutolsók, de a mi versünk és jelmezünk volt a legütősebb. A szövegünket
Benedek előmondta, az osztály pedig megismételte:
„Hangyák fekete – szorgos serege.
Némán zakatol – folyton robotol.
Sok száz kicsi láb – fürgén nekivág.
Mindig menetel – kell még eledel.
Miután mindenki bemutatkozott, visszament ki-ki a maga osztályába: nálunk pedig kezdetét
vette a „Ki mit tud”. Mindenki már több hete készült a produkciójával. Én két bűvész trükköt
mutattam be. Nagy sikerük volt. A többiek műsora közül nekem a legjobban Rebeka és
Emília tánca tetszett. Ezután jöhetett az evés ivás, majd a közös játékok: bizalomjáték, és
fánkevő verseny, amit nézni is nagyon jó móka volt. Végül következett a tánc, amit néhányan
az osztályból vezettek.
A nagy ünneplés közben az idő gyorsan eltelt, és hamarosan véget ért a közös
mulatság. A farsang zárásaként visszarendeztük az osztályt, majd mindenki élményekkel telve
indult haza. Erre a napra is sokáig fogok emlékezni.
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