Pancake Day vagy palacsintanap a böjt előtti utolsó nap, nálunk húshagyó keddnek hívják. Ezzel zárjuk le
a farsangi időszakot. Az angol nyelvű országokban ezen a napon palacsintát esznek, mert olyan
hozzávalókat tartalmaz, amelyeket tilos fogyasztani a böjt ideje alatt: zsírt, vajat, tojást. Az egyik
legnépszerűbb ízesítés a citromlével meglocsolt és porcukorral megszórt palacsinta.
A palacsintaevéshez más szokások is tartoznak. Palacsinta versenyeket is rendeznek, ahol nemcsak
gyerekek, hanem felnőttek is szívesen játszanak. Minden versenyző kap egy serpenyőt palacsintával
együtt, majd versenyt kell futniuk úgy, hogy közben
néhányszor megfordítják a palacsintát a levegőben.
A 4. a osztály ismét megrendezte ezt a sorversenyt.
Háromszor kellett a palacsintát megfordítani a
magasban úgy, hogy közben a leggyorsabbak is
legyenek. A sok kacagást egy-egy palacsinta is
kísérte. Ki lehetett próbálni a citromos-cukros
ízesítést is. Természetesen amerikai palacsintát
ettünk.
„Palacsinta kedd vagy húshagyó kedd, a böjt előtti
utolsó nap. Az osztályban ezt palacsintadobáló
versennyel ünnepeltük meg. Palacsintát is ettünk. Én
a citromos-cukros változatot is kipróbáltam. Minden
évben alig várom ezt a napot!” Jeszenői Sára
„Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is
játszottunk.” Balázs Anna
„Nagyon jó és vicces volt a palacsintadobálás - és elkapás. Szerintem érdekes is volt. Jók voltak a
versenyek. Minden évben szoktam igazi angol palacsintát igazi angol töltelékkel enni: citromlére teszünk
egy kis porcukrot, és kész a nagyon finom palacsinta!” Halasi Gergő
„Pancake Day-en nagyon jól éreztem magam. Érdekes és izgalmas volt a verseny. A versenyen viccesen
néztünk ki. Én egyszer második, utána meg harmadik helyezett lettem. A végén pedig nagyon finomak
voltak a palacsinták.” Veliczky Laura
„Nagyon jó volt, játszottunk, palacsintát dobáltunk. Ebéd után palacsintát ettünk, amit Rita néni sütött.
Pici amerikai palacsinták voltak. Többféle ízűt lehetett enni: citromos-cukrosat, kakaósat, lekvárosat.”
Mészáros Fanni
„A kedvenc ételem a palacsinta, ezért nagyon élveztem a palacsinta napot is. Az első játékot megnyertem.
Futás közben fel kellett dobni háromszor a palacsintát. A játék végén ehettünk palacsintát. Nagyon
tetszett a palacsintanap.” Kovács Dorina
„Más néven húshagyó kedd. Jó volt, mert palacsintákkal játszottunk. Amerikai palacsintát is ettünk.”
Friedrich Anna

„Pancake Day nagyon jó volt ezek miatt:
- Kaptunk palacsintát.
- Ettünk palacsintát.
- Volt palacsinta verseny.
- Tóth Gergő megkoronázott palacsinta királynőnek!” Bikfalvi Lilla
„Azt szeretem ebben a napban, hogy kapunk palacsintát, és nagyon jó játékot játszunk minden évben.”
Flaisz Adél
„Palacsinta kedd: Nagyon tetszett a palacsintaverseny, és a legjobb az volt, amikor ehettünk palacsintát.
Már igaz, hogy én nem kaptam rá öntetet, de nagyon finom volt. Nagyon viccesek voltak a kötények és a
serpenyők.” Csuthi Béci
„Én azért szeretem a palacsintanapot, mert játszunk és palacsintát eszünk. Olyat játszottunk, hogy voltak
serpenyők, háromszor kellett a palacsintákat feldobni a levegőbe. Utána palit is ettünk. Én kakaósat
ettem.” Sipos Viola
„A palacsintanap szuper volt! Először a digitális táblán néztünk ínycsiklandó palacsintákat. Aztán
kaptunk serpenyőket, és lementünk az udvarra. Ott kaptunk serpenyőkben palacsintát, és azokkal kellett
versenyt futni.” Kada Kristóf János
„Pancake Day: A palacsintanap nagyon jó volt. Sokat játszottunk, és ettünk palacsintát is. Olyat
játszottunk, hogy a serpenyőben volt a palacsinta, azokat kellett dobálni és közben szaladni.” Jávor Nelli
„Az iskolában nagyon jókat játszottunk. A palacsintanap egy szuper nap. A palacsinta nagyon finom volt.
Szeretem a palacsintanapot!!!” Farkas Sebestyén
„Nagyon tetszett a palacsintanap, mert vicces volt, és nagyon jók voltak a játékok. Nagyon szeretem a
palacsintát, főleg a citromos-porcukrosat. Rita néni nagyon finom palacsintát csinál!” Szili Nóri
„Palacsintát ettünk és serpenyővel futóverseny volt, úgy, hogy közben dobáltuk a palacsintát. Nagyon
ízlett a palacsinta.” Molnár Botond
„A palacsintanap nagyon jó volt. A palacsintát egy serpenyővel kellett dobálni. Szerintem jó volt a játék,
vicces és vidám. Nagyon szeretem ezt a sütit.” Tóth Laci
„Nagyon jó volt. Tetszett, amikor versenyre kellett a palacsintát dobálni, aztán pedig palacsintát ettünk.”
Hajagos Dani
„Palacsintát ettünk, serpenyővel versenyt futottunk és dobáltuk a palacsintát. Nagyon jót játszottunk. A
palacsinták nagyon finomak voltak.” Revuczky Patrik

„A palacsintanapon egy vicces játékot játszottunk. A játék lényege az, hogy háromszor dobjuk fel a
serpenyővel a palacsintát. Én ötször indultam a versenyen. Nagyon élveztem a játékot!” Móczár Ári
„Más néven húshagyó kedd. Nagyon jó volt! Játszottunk, palacsinta ötleteket néztünk a digitális táblán,
amik nagyon jól néztek ki! És még palacsintát is ettünk! Nagyon finom volt!” Tóth Gergő
„A palacsintanapon palacsintás játékot is játszottunk. Rita néni palacsintát is sütött. Nagyon finom volt.”
Kőrös Eszter Bori
„Jó volt. Tetszettek a játékok. Negyedik lettem a versenyen. Finom volt a palacsinta.” Fodor Endre
„Az egyik legjobb ünnep a palacsintanap. Az osztályban is megünnepeltük. Verseny is volt. Utána
megettük a palacsintákat.” Kürtösi Martin
„Rendeztünk palacsinta-versenyt, ami nagyon jó volt. Utána ettünk palacsintát, finomak voltak!” Faragó
Áron

