Tisztelt Zsűri!
Ezúton szeretném Önöknek bemutatni az osztályomat a 9.a-t.
A gólyatábor volt az első közös élmény. Mentünk mi, ˝ős
károlyisok˝, akik kíváncsiak voltunk az
újonnan érkezőkre és fordítva. Jórészt nem
is ismertük egymást, így a beszélgetések is
nehezebben indultak, de az út végére már
nagyon belelendültünk és új barátságok
kezdek létrejönni.
Épp, hogy megérkeztünk már jöttek is a
megpróbáltatások. De a vicces feladatokat
EGYÜTT végigcsináltuk. A nap végén
nyugodtan feküdtünk le aludni, de persze jöttek
a 10.-esek hajnali?! 2-kor, hogy ˝na, akkor most
fussatok és tornázzatok˝. Ezt persze reggel is
eljátszották. Majd jöttek a további túrák és csapatépítő játékok, amik alatt még jobban
megismertük egymást. Az utolsó napon senki sem akart hazamenni, hisz annyira jól éreztük
magunkat.
Szerintem ez a három nap, jelentős hatással volt
egy nagyszerű társaság kialakulásához!
Ugye ez a képeken is jól látszik?

A
szórakozás
véget ért

kezdődtek a dolgos hétköznapok.
Először megijedtünk a sok tanulnivalótól, a napi 8-9 óráktól. De felvillant egy reménysugár, a
gólyanap és az arra való készülés öröme. A közös műsorra való készülődés egy kicsit
visszahozta a gólyatábor hangulatát. Az osztály és Tünde néni közösen alkották meg az
osztálytáncot, a versünket és a dalunkat. A próbákon mindig segítettünk egymásnak, és persze
nagyon élveztük az egészet. Aztán eljött az a bizonyos nap, november 9. Mindenki nagyon
izgatott volt, hiszen senki sem tudta mi vár majd ránk. Amint beléptünk a kapun rögtön
˝csodálatos˝ arcot festettek nekünk a 10.-esek. Délelőtt rengeteg vicces feladatot kellett
végigcsinálnunk, és persze ha valaki nem viselte azt a ruhadarabot, kiegészítőt akkor büntetés
volt. Az aluljáróban pedig kerestünk egy kis pénzt az osztályindulónkkal.

De ezzel még nem ért véget a nap. Jött az este és a további feladatok, amelyet a délelőtti
lelkesedéssel csináltunk. Az osztálytánc maximálisan jól sikerült, mindenki nagyon élvezte.

A közös éneklésnél pedig mindenki szívvel-lélekkel énekelt és ekkor éreztük azt, hogy igen,
meg tudtuk csinálni ezt EGYÜTT, hogy kitartottunk végig. Ez a dal, amit közösen énekeltünk
mennyire összetart minket, egy családnak, egy remek közösségnek érezhetjük magunkat.

Persze az osztályprogramokon is
mindig nagyon lelkesedünk, hiszen
együtt tölthetjük az időt és jól szórakozunk
közben. Legutóbb a Budai várba és az
Országos Széchenyi könyvtárba látogattunk
el. De azért másnap elmentünk egy jót
lézerharcozni is.
Kicsi, de
összetartó
közösségünk még
jobban kovácsolódott itt.

Az osztályunk
minden iskolai
programon is
részt vesz.

Teaház,
Bulik.

A szürke hétköznapokon is feldobjuk egymást.

Közösen még a Junioros kaja is ehető…

Szorgosan takarítanak :D

Mindenkinek kész a leckéje?

Készen állunk a 9. órára!!!

A nagyközönség előtt a Károlyi
Pódiumon is bemutatkoztunk.
EGYÜTT a 9.a előadta Arany
János Hídavatás című művét, ami
hatalmas sikert aratott. A próbák
alatt voltak nehezebb pillanatok,
de osztályfőnökünk Tünde néni
mindig összetartott bennünket.

Hát ilyenek vagyunk mi, 9.a. 29 külön egyén, egyet alkotunk!
A közös órák, a közös programok, a közös bulizás, a közös folyosói beszélgetések. Erősítik
osztályközösségünket.
Ahogy a földrajz tanárunk mondta, nem vagyunk egy átlagos osztály, mert bennünk van
valami különleges!
„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis
barátok.” (Müller Péter)
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