A csibeavató
Úgy kezdődött, hogy minden 5-es összegyűlt az aulában, ahol Terike néni köszöntője után Kata néni
elmondta a csibeavató menetrendjét. Egy órán át a hatodikos termekben vetélkedőkön vettünk részt.
Az első helyszín a tornaterem volt, ahol András bácsi vezetésével különböző gyakorlatokat kellett
végeznünk: kötélmászás, bukfencezés, bordásfalon mászás, kosarazás, padon futás, zsámolyugrás. A
következő helyszín a 6.a terme volt, ahol Magdi néni várt minket. A játék neve székfoglaló volt. Sajnos
időhiány miatt nem tudtuk végig játszani. A 6.b -ben egy bottle flip kihívás várt ránk, melyet Hajni néni
vezetett. A 6.c termében egy kacsintós játékban vehettünk részt. Egy fiú kacsintással tudott a maga
előtt lévő üres székre egy lányt csalogatni, hacsak a mögötte álló fiú nem fogta meg a vállát. A 6.d-ben
NERF puskával lőttünk célkeresztekre. Mindenki kétszer lőhetett.
A színházteremben került sor az ötödikesek bemutatkozó előadásaira és az esküre. Az 5.c katonás
előadással kedveskedett a nézőközönségnek. Verses rímes vicces előadást gyakoroltak be Az 5.e-sek
fiúi a Tom Sawyer-ből a kerítéses részt adták elő. A lányok egy táncos előadást csináltak, csak sajnos
leállt a zene. Műsorukkal még felléptek a Zene Világnapján is. Az 5.b-sek cirkuszi előadást mutattak
be. A mi osztályunk Vándorsport cirkuszt mutatott be. Minden osztályfőnöki órán és néha délután is
készültünk. A zenét Domi és Ábel találta. Aviccii Hey brother című száma adta a zenei aláfestést. Az
osztály tagjai az általuk űzött sportágakat mutatták be (mazsorett, RG, lovaglás, kosárlabda, úszás,
vízilabda, boksz, foci, ping-pong, dzsúdó). Domi volt a narrátor, Ábel az örökké telefonozó szerepét
játszotta el. A műsor végén lufikat dobtunk a közönség közé, aminek mindenki nagyon örült. Ezt
követte a csibék esküje, mellyel a felsős közösség teljes jogú tagjává váltak.
A színháztermi műsort az aulában megrendezett Suli Buli követte. A kevésbé táncos lábúak az emeleten
társasozhattak, filmet nézhettek. A buli nagyon jó volt, de sajnos csak 20 óráig tartott. A zenék jók
voltak és lehetett dalt is kérni. A büfében volt enni és innivaló, de sajnos minden pénzbe került. A buli
az 5-6. osztály számára ingyenes volt, a 7-8. osztályosok 400 Ft belépőt fizettek.

A cikket az 5.a osztály tanulói írták: Szűcs Szonja, Horváth Debóra, Zahoray Kata, Abonyi-Tóth Glenda,
Máté-Rechtorisz Laura, Horváth Ábel

