Pettkó-nap a lovas iskolában

Intézményünkben idén is megrendezésre került a gyereknapot kiváltó Pettkó-nap a
diákönkormányzat szervezésében. Szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk, így a színvonalas
műsorhoz kellemes idő párosult.
A délelőtt folyamán a gyerekek a szülők által szervezett programokon vehettek részt. Lehetőség volt
íjászatra, célba lövésre, üveggravírozásra, fafaragásra, bőrdíszművességre. A rendőrség és tűzoltóság
is tartott bemutatót, valamint válaszoltak a felmerülő kérdésekre. A diákok nagy örömére idén is
sikerült megszervezni a patkoló-bemutatót, és a patkó gyűjtemény bemutatását.

Vendégeink színvonalas bemutatókkal, programokkal várták az érdeklődőket

Délben ebéd következett, mely nagy sikert aratott a „Pettkó pörkölttel”. Egy kis pihenést követően a
diákságot hab-partyra invitáltuk, ami hatalmas érdeklődés és jókedv mellett került megrendezésre.

Délután is folytatódott néhány kézműves program, és ezzel párhuzamosan megkezdődött a
„Loholóóó” elnevezésű sorverseny, melyen diákok-tanárok vetélkedhettek egymással 12 pályán
keresztül. A feladatok megoldásához szükség volt logikára, ügyességre és nagyfokú kreativitásra, de a
csapatok minden állomáson magas szinten teljesítettek.

A sorversenyen kívül is lehetőség volt az idő hasznos eltöltésére: az érdeklődök megtekinthették a
Győri Sárkányok Sportegyesület taekwon-do bemutatóját, ahol a diákok kipróbálhattak alapvető
mozdulatokat, fogásokat és betekintést nyerhettek a sport mindennapjaiba.

A „Loholóóó” végeztével eredményhirdetés következett, majd az iskola udvarában lehetőség volt
szalonnasütésre, kötetlen beszélgetésre, tábortűz gyújtásra, és discózásra.

Összességében elmondható, hogy egy érdekes, élményekben gazdag, gyerekbarát rendezvény van
mögöttünk, mely sok munkát és szervezést igényelt, de a diákságon látott lelkesedés miatt megérte.
Itt ragadnám meg a lehetőséget és mondanék köszönetet a résztvevőknek, felajánlásoknak:
- Zábráczki Dórának – bőrdíszműves
- Nagy Lajosnak – fafaragó
- Körmendi Bélának – üveggravírozó
- Jére Istvánnak – patkolókovács
- Martin Zoltánnak – hab-party
- Páncél Tibornak és két társának – íjászat, célba lövés, bemutató
- Körmendi Beának – az ebédért
- Szalai Istvánnak és csapatának – a taekwon-do bemutatóért
- Ács Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságának – a bemutatóért
- Bábolnai pékségnek – a felajánlásért
- a diákönkormányzat tagjai
- iskolánk tanárai, nevelői
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