
Madarak és Fák Napja 

az Ady iskola műsora a Dísz téren 

Forgatókönyv: 

„…évente egy nap szenteltessék a madarak és a fák védelmében..” 

Ez az idézet Herman Ottótól származik. 

Az ő javaslatára 1906 óta minden év május 10-én ünnepeljük a Madarak és Fák napját. 

A 140 éves Ady iskola is csatlakozott immár évek óta ehhez a szép hagyományhoz. 

Arra kérem Önöket, arra kérlek Benneteket gyerekek, hogy aki csak teheti, sétáljon ma egy 

nagyot! Örüljünk, hogy süt a nap! Ha leülünk egy árnyékot adó fa alá, hallhatjuk a madarak 

csicsergését. Öleljünk át ma minél több fát, hiszen így nemcsak ők kapnak a szeretetből, 

hanem a rajtuk ülő madárkák is. 

Kedves közönségünk! 

Játékos együttlétre invitáljuk Önöket. Kérjük, vegyenek részt játékunkban, ahol azt várjuk, 

hogy felismerjék őshonos fáinkat és őshonos madarainkat. Segítségül képeket fognak látni. A 

jó válaszokat megköszönjük és jutalmul egy origami liliomot adunk át. A liliomokat a 4. 

osztályos ügyes kezű diákjaink készítették Vargáné Farkas Ildikó tanítónő irányításával. 

Köszönjük. 

Elsőként hallgassuk meg  Benedek Elek Ne bántsd a fát! című versét. 

Előadja Csizmadia Emília 4. c osztályos tanulónk. 

 

Nagy tisztelettel köszöntöm Tolvaj Márta alpolgármester asszonyt. Köszönöm, hogy 

elfogadta elfogadásunkat. Felkérem, köszöntse a Madarak és Fák Napja ünnepségünk 

közönségét, résztvevőit. 

………(alpolgármesteri köszöntő) 

Köszönöm alpolgármester asszonynak, hogy megosztotta velünk gondolatait.  

 

Iskolánk tánctagozatos tanulói következnek. A 7.a osztályból Szládovics Fanni és Zwickl 

Hedvig táncolnak az „Ave Maria” zenéjére. 

 

Őket követően a 6. a osztályosok közül: 

Domján Dorina, Henics Réka, Kereszturi Bianka, Nagy Blanka Zoé, Nagy Klarissza, Salamon 

Laura Anna, Török Sára Júlia tanulók „ A Tavasz első napja” zenéjére táncolnak. 

 

 

A boldog békeidők hangulatát idézi fel a következő műsorszám. Ezzel emlékezünk iskolánk 

elődjére, a polgári leányiskola májust köszöntő ünnepségére. 



Tihanyi Ágost a XX. század eleji dalszerző a népies műdal divatos stílusában zenésítette meg 

Pósa Lajos verseit. 

Képző-intézeti növendékek részére írt dalában a madár és a fa a főszereplő. 

Előadják az Ady iskola Kispacsirtái, a 3. és 4. osztályos ének-zene tagozatos diákok. 

Felkészítő tanár Gellért Réka tanárnő. 

 

A Kispacsirtákat a 8.a osztályosok tánca követi. Műsorszámuk címe: „Párizsi délelőtt” 

Táncolják: Dalle Lucche Lisa, Pass Bianka, Szabó Fanni, Szabó Emese, Varga Panna és Varjú 

Csenge tanulóink. 

 

Ismét egy szavalat következik. Benedek Elek: Madáretető című versét előadja Motyovszki 

Janka 4. c osztályos kisdiák. 

Az 5. osztályosaink műsora következik, őket kérem a színpadra. 

„Egy nap a cirkuszban” – ez a darab címe. 

Megköszönöm Stefán Gábor kollégámnak, hogy a táncos műsorokat betanította. 

 

A Madarak és Fák Napja tiszteletére rendezett műsorunk végéhez közeledünk. 

 

A 8. c osztályos Pacsirták rendszeres résztvevői a területi és megyei népdalversenyeknek, 

ahol legutóbb is arany minősítést szereztek. Idén a zsűri véleménye alapján bejutottak a 

ZEGASZTÁR döntőjébe, ahol már a szavazatok fogják eldönteni a helyezéseket május 15-én. 

Műsorukban zalai népdalokból kötnek össze egy csokorra valót. Fogadják őket szeretettel! 

Felkészítőjük Perlakiné Vigh Valéria tanárnő. 

Őket követi a 8.a osztályosok  Jó együtt című előadása. 

Műsorunk zárásaként a 3. b osztályosokkal Némethné Balogh Ildikó tanárnő, a tér szemben 

lévő oldalán „Tűzmadarakat” fog röptetni. A rajz tagozatos kisdiákok ügyes kezeik munkáját 

dicsérik a zöld felületen látható alkotások. 

Kérem, tekintsék meg a Polgármesteri Hivatal árkádok alatti ablakain kiállított rajzokat is. 

Ünnepségünk Zalaegerszeg: Ökováros – jelesnapok 2015 rendezvénysorozatának keretében 

valósult meg. Köszönjük Zalaegerszeg város támogatását. 

 

További szép napot kívánva a következő sorokkal köszönök el Önöktől. 

„A természetben nyitott szemmel és füllel, a szépségre fogékony szívvel járj! 

Ne hagyj mást magad után, csak a lábad nyomát, 

és ne vigyél el mást, csak az emlékeket!” 

 

 


