
2020. FARSANG 
 
Hagyományainkhoz híven iskolánkban ebben a tanévben is megrendeztük alsó tagozaton is 
farsangi bálunkat. 
Ennek keretében színpompás jelmezes felvonulással kezdtük a délutánt. A fantasztikus, 
ötletes jelmezeket nagy tapssal jutalmazták a részt vevők.   
A program vidám játékokkal, tánccal folytatódott. Nagy sikere volt a kekszes, a kalapos, a 
szívószálas építős játékoknak. Nagy hévvel válogatták a gyerekek a babot a lencsék közül. 
A tombolasorsoláson, rengeteg- szülők által felajánlott – ajándékcsomagot sorsolhattunk ki az 
izgatott gyerekseregnek. 
Végül az osztályok közösen fogyasztották el az egyik legkedveltebb farsangi süteményt, a 
fánkot. 
 
Köszönjük a szülőknek a kreatív, ötletes jelmezeket, és a sok beküldött tombolatárgyakat! 
 

 

Felsős farsang a Bábolnai Általános Iskolában 

A farsang előkészítése során a DÖK tagok segítségével megbeszéltük a színes hét színeit. 
Minden osztály várta már ezt a feladatot és szívesen készültek rá. A következő plakátot 
készítették el a gyerekek felhívásként társaik számára: 

 

 

Feladatként jelent meg a tombolaárusítás, amit a DÖK tagok lelkesen vállaltak. Nagy 
örömömre sok tombola tárgy jött össze, amelyeket a szülők és a pedagógusok ajánlottak fel, 
amit ezúton is szeretnék megköszönni. Külön ki szeretném emelni Koncz Nikolettát, aki a 
színes hét győzteseinek a 6.a-nak, a 6.b-nek és a 8. a számára is elkészített egy-egy tortát, 



valamint arra is volt gondolata, hogy a cukorbeteg tanulónak külön készítsen süteményeket, 
hogy ne maradjon ki a meglepetésből. 

 

6.a osztály 

 

 

6.b osztály 

 



 

8.a osztály 

 

További előzetes feladat volt a tanulóknak és az osztályfőnököknek egy humoros jelenet 
elkészítése. Minden osztály részt vett a humoros műsorban. A néző közönség, szülők, 
gyerekek, pedagógusok nagy tapssal fogadták a poénokat. Zenéből, táncból, prózaból 
változatos és humoros előadásokat láthattunk. Mindenki ügyesen szerepelt, jó volt látni a 
gyerekek másik arcát is. A DÖK-től a szereplésért az osztályok ajándék tombolát kaptak. 
Iskolánk alapítványa jóvoltából mindenki egy finom fánkot kapott és teát fogyaszthatott. 

 

 

5.a osztály 

 



 

5.b osztály 

 

 

7.a osztály 

 



 

7.b osztály 

 

8.b osztály 

A tombolasorsolásra összejött rengeteg tárgy kihúzása a műsorok után következett. A felsős 
farsangot egy jó hangulatú tánc zárta. 

  


