Kurucz Alexandra, Frey Flóra: Iskolánk, a Kelenvölgyi Általános Iskola
A Kelenvölgyi Általános Iskolában már hosszú évek óta tartanak különböző
rendezvényeket, melyeken vidám és családias hangulatuk miatt örömmel vesznek részt az
iskola tanulói és dolgozói. Minden év februárjában az iskola tornatermében megrendezésre
kerül a farsangi mulatság. Erre a napra minden osztály saját zenés produkcióval készül,
amelyben legtöbbször az osztályfőnökök is közreműködnek.
A tornaterem mindig zsúfolásig megtelik, a szülők és hozzátartozók izgatottan várják a
szórakoztató műsort. A tanulók előadásai után a tanári kar tagjai is közönség elé lépnek,
vidám perceket szerezve a jelenlevők számára. A farsangot tombola és diszkó zárja.
Iskolánkban hagyományosan bemutatásra kerül egy-egy zenei előadás is, melynek a
diákok a szereplői, kiváló pedagógusaink pedig a darab színpadra állítását felügyelik. 2011ben az István, a király című rockoperát dolgoztuk fel, mely igen nagy sikert aratott.
Nemzeti ünnepélyeinken a versmondás, tánc, ének teszi teljessé az ünnepi alkalmat.
A diákok a Ki mit tud? vetélkedőn egyéni mutatványaikkal nyűgözik le a közönséget.
A hideg tél sem fagyos hangulatban telik a Kelenvölgyi Általános Iskolában, a
„Mikulás-futás” például mindenkit felmelegít.
Az iskola ebben az évben megrendezte az első utcabált, amelyen főzőverseny is volt.
Sok tanuló vett részt a rendezvényen a szüleivel együtt.
A papírgyűjtés is az iskola programjai közé tartozik.
Számos programot talált már ki az iskola, de nemcsak ebben jeleskedik, hanem
különböző sportágakban is. Fociban, úszásban is sok érmet nyertünk már. A ritmikus
sportgimnasztika is kedvelt, amiben inkább lányok jeleskednek.
Az iskolában tanulmányi versenyek is vannak. Az egyes tantárgyakból tartott
versenyeken a tanulók összemérhetik tudásukat: például rajz-, szövegértés-, helyesírás-,
matematika- és vers- és prózamondó verseny is. Ez utóbbin előadói képességüket és
tehetségüket csillogtathatják meg. Nagyon sokan indulnak a Bolyai matematikaversenyen és a
Zrínyi matematikaversenyen is.
Az iskola sok pályázatot is megnyert már, és a pénzt, amit nyereményként kapott, azt
új sportszerekre és az iskola zöldítésre használta fel, és készíttettek a kisudvarra egy szép
játszóteret is, amit az alsósok szívesen használnak.
A jutalmakat a diákgyűlésen osztják ki a diákoknak. A diákgyűlés egy olyan
rendezvény, amin az iskola összes tanulója összegyűlik a tornatermben.
Iskolánk idén márciusban lesz 70 éves, és erre mindenki nagyon büszke.

