
Farsang a 3. osztályban 

Idén is, mint minden évben nagyon várjuk már a tavaszt. A harmadik osztályosok, hogy utat 

nyissanak ennek a csodás évszaknak és jó messzire elűzzék a telet, egy vidám farsangi mulatságot 

tartottak február 18-án.  

A félelmetes jelmezbe bújt diákok hangos télűző rigmusai remélhetőleg elijesztették a telet, a 

gyönyörű és kedves maskarások éneke és tánca pedig a tavaszt csalogatta a tél helyébe. 

 

A délutánt egy jelmezes felvonulással nyitottuk meg, ahol mindenki megmutatta az átváltozott 

énjét, teljesen lenyűgözve a jelmezverseny tanító nénikből álló zsűritagjait.  

Szívkirálynő, Fogatlan a sárkány és családja, Thor, Harry Potter, Csingiling, Jurrassic Parkból egy 

őslény, valamint a Fortnite egyik félelmetes karaktere nyerték el leginkább a zsűri tetszését, amit 



ajándékokkal jutalmaztak. Természetesen mindenki részesült kis meglepetésben a jelmezbemutató 

után, valamint egy közös társasjátékot is kapott az osztály, amivel a hétköznapok délutánjai 

válhatnak izgalmasabbá. 

A szép, kreatív és ötletes jelmezek megörökítésére az aulában felállított Disneyland kifutón került 

sor. 

 

A mulatság elmaradhatatlan része volt az ízletes farsangi fánk elfogyasztása kiegészítve más 

finomságokkal. 



A farsang legemlékezetesebb része a szerencsekerék megpörgetése volt, amiben kiderült, hogy ki 

mennyire szerencsés, illetve, kinek milyen feladatot kellett teljesítenie egy-egy ajándék 

elnyeréséért. A szerencsekártyák felhúzása mindig tartogatott valami mókás feladatot, aminek 

elvégzése közben nagyokat nevettünk, izgultunk, szurkoltunk. Voltak, akik fél percre nyúllá, 

majommá változtak, volt, aki fél lábon csukott szemmel énekelte a Boci, boci tarkát, de olyanról 

is beszámolhatunk, aki egyik kezével simogatta a hasát, a másikkal ütötte a fejét és közben számolt. 

Voltak, akik különböző színű ruhadarabok után kutattak, egyesek pedig az agytekervényeiket 

mozgatták meg egy-egy adott betűvel kezdődő város, fiú, lány, állat, növény neve után kutatva. A 

szerencsekerék mindenkit ajándékkal engedett haza. 

 

Természetesen nincs farsang zene és tánc nélkül. Ha tánc, akkor pedig táncverseny! A táncosoknak 

több stílusban kellett megmutatni táncos ügyességüket: táncos párok feje közé szorult lufitánc, lufi 

a levegőben tánc, szobortánc. A legügyesebbek gyönyörű gumis könyvjelzőket nyertek. 



 

Nagyon jó hangulatú, vidám délutánt töltöttünk együtt. Mindenki igazán jól érezte magát. 

Köszönetünket fejezzük ki Papp Gergely anyukájának, Editnek, aki megálmodta, elkészítette a 

szerencsekereket és a kártyákat, valamint a nyereményként megkapott kedves ajándékokat a 

tanulóknak felajánlotta. Köszönet Horváth Hanna édesanyjának, Csengének, aki a táncverseny 

nyerteseinek átadott ajándékokat készítette. Hálásan köszönjük Ibolya néninek, iskolánk 

pedagógiai asszisztensének a gyönyörű aulai dekorációt.  

Napsugaras tavasz gyere, mi tárt karokkal várunk! 

Nagyné Szabó Mónika, a 3. o. osztályfőnöke 



 

 


