Filmeztem….
Az idei tanév nagyon furcsa. Minden másképp zajlott, mint ahogy megszoktuk. Köztük az iskolanyitogató rendezvény is, ahol az iskolánkat mutatjuk
meg a leendő elsősöknek.
Pár hónappal ezelőtt egy kisfilmet forgattunk. Láttátok az Izsák Imre Általános Iskola bemutatkozóját? És az elején azt a szemüveges kislányt? Na, az vagyok én. Néhány évvel ezelőtt, nagycsoportos koromban, mi játékos programokon keresztül ismerkedtünk az iskolás élettel. Emlékszem, milyen mókás volt,
amikor egy akadálypályán egyensúlyoztunk, vagy amikor a digitális táblán békákat ugráltattunk egyik levélről a másikra.

Most már 4.-es vagyok, hamarosan búcsúzom az alsó tagozattól. Jó érzésekkel
gondolok vissza a legelső élményemre, ami ide köt. Sajnálom, hogy az idei elsősök ebből kimaradnak. Ennek ellenére megpróbálunk kedvet csinálni nekik is.

Egyik reggel a tanító nénim szólt, hogy vegyem fel az iskolatáskámat –persze előtte kipakolhattam belőle, hogy ne legyen olyan nehéz – és a kabátomat,
menjek az iskola elé, ahol várt rám egy nagylány. Amíg elmondta, mit kell tennem, odasomfordált hozzánk egy cica. Szép fehér színe volt. Közepes hosszúságú, azaz kicsit hosszabb az átlagosnál, de mégsem pulikutyaszerű szőr borította. Muszáj volt megsimogatnom, de ezek után meg nem akart elmenni tőlünk,
így ő is a film része lett.
Fogvacogtató hideg volt, 15 perc múlva teljesen átfagyva léptünk be az épületbe.
Felmenni a lépcsőn kész kihívás volt, mert éppen megszólalt a csengő, és elözönlötték a gyerekek a folyosót. Majdnem fel is döntöttek, így le kellett állítanunk a
felvételt. A forgatást matek órán folytattuk. Én is leültem a helyemre, és egész
órán jelentkeztem, hogy engem is szólítsanak fel.

A következő szünetben csaknem az egész iskola kitódult az udvarra, mert egy
drónt is bevetettünk, hogy minél látványosabb felvételek készülhessenek. Összevissza szállt a fejünk felett, és mindenki ujjongott, amikor a nyitott ablakon keresztül még az osztályunkba is berepült.

Több helyszínen, délutánig zajlottak a különböző felvételek, de ebben én már
nem vettem részt.
Kb. 1 hónappal később láthattuk a kész videót. Csodálkozva állapítottam meg,
hogy a hetekig tartó munka eredménye egy alig 3 perces kisfilm lett. Nem is tudtam, hogy ennyit kell dolgozni, mielőtt egy felvétel a közönség elé kerülhet.
Ez volt az első ilyen filmes szereplésem. Különleges élmény volt bemutatni
így az iskolámat, nagyon élveztem a forgatást.
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