Tökfaragó és tökrím faragó verseny 2014.11.05.

A szennai óvoda Tökfesztiváljának hagyományát gondoltam tavaly tovább
és úgy gondoltam jó lenne ezt az iskolában is valamilyen módon tovább vinni, hogy
ezzel még több kapcsolódási pont legyen az iskola, és az óvoda között.
Tavaly egy szép kiállítást rendeztünk Gulyás-Lajtha Eszter és Wallingerné Kiss
Borbála segítségével, de sajnos a gyerekek nem láthatták lámpásokkal kivilágítva a
műveiket, mivel iskola idő alatt nem volt hozzá elég sötét.
Visszamentem hát sötétedés után és meggyújtottam a mécseseket a tökökben,
gyönyörködtem és fényképezetem, aminek eredménye látható az idei plakáton is.

Gyönyörű látvány volt a sok-sok tök, amiben a takarító nénikkel együtt
gyönyörködtünk. Ezt a gyönyörű látványt mindenkinek látnia kellene!- Innen
eredt az idei közös lámpagyújtás ötlete.
Szép kiállítást sikerült rendezni idén is Lajtha Eszter segítségével. Amikor már
éppen elkészült volna, a sok tök meg költemény egyre vonzotta a még többet, és
érkeztek az alkotások a határidőn túl is.

Gyertyagyújtás előtt úgy 40 izgatott felnőtt és gyerek a tökrím faragó versenyre írt
költeményeit mutatta be az összegyűlt közönségnek. Voltak itt kicsik igen nagy
hanggal, és nagyobbak is kisebb hanggal. Jókat mulattunk a tökös rímeken, de
azért hál’ istennek így szerdán este, nem „péntökön” nem vittek el bennünket a
„mentök”.

A költemények után mindenki a gyertyagyújtásra várt.
Meggyújtottuk a tökökben az összes mécsest, majd következett a villanyoltás, és a
sötétben feltárulkozó szépséget egy hangosan morajló közös ÓÓÓÓÓÓ!!!!!!
mutatta.

Megérte visszamenni és azt a röpke órát együtt eltölteni, mert szívünkbe is
melegséget és örömet hoztak a faragott tökök és rímek.
Jövőre majd a tökdalok lesznek terítéken !
Tökéletes tökölődést kívánva jövőre újra ugyanitt!
Zóka Éva
tökszervező

Készíts otthon minél változatosabb és áttörtebb formájú
tökfejeket, vagy egyéb, mintával díszített tököket.

November 03-án, hétfőn
(Az őszi szünet utáni első tanítási napon)

hozd be az iskolába, hogy ismét szép kiállítást rendezhessünk
belőlük!

November 05-én, szerdán este 18 órakor
gyertyagyújtás az iskola aulájában!
Mindenkit szeretettel várunk!

Írjatok a tökhöz kapcsolódva tökéletesen tökös

verset, indulót, dalt!
Pályázhattok egyedül, vagy csapatokba összeállva is.
A tökkölteményben minél többször szerepeljen

a tök szó!
Műveiteket papíron , igényes kivitelben, illusztrálva adjátok be

november 03-án, hétfőn.
(Az őszi szünet utáni első tanítási napon)
A beadott művek kiállításra kerülnek ,

és nov. 05-én, szerdán este 18 órakor bemutathatjátok őket!
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