A készülődés, a különleges nap, a meglepetés öröme az iskolába is bekerül. Bár a karácsony inkább családi ünnep, a diákközösségekben is megteremthető a meghitt, meleg, várakozó
hangulat; behozhatók az ünnepet idéző apró szertartások.

rajzolt, sütött (!) alkotás. A bemutatott tárgyak között két
osztálytársunk, Berkó Georgina és Szilágyi Eszter műve is
szerepelt, amire
nagyon büszkék
vagyunk. Berkó
Georgina készítette el a kiállítás
címét – vert
csipkéből, amin
kb. 100 órát
dolgozott. Nem
semmi!
Utunk ezután
a jégpályára
vezetett, ahol jót
koriztunk, még jobbakat estünk, és jókat nevettünk. A végére
azonban már egészen belejöttünk. Megbeszéltük, hogy a téli
szünetben ide még többször kijövünk.

Mert ami a karácsonyban igazán megragadja a gyerekeket,
amitől számukra is érthetővé válik ez az ünnep, az a készülődés,
a különleges napok közös tevékenységei, kis szertartásai. Ami
tehát a gyermekek számára fontos, ami megmarad, és amire
még felnőttkorukban is nosztalgiával gondolnak vissza, az a
hangokból , ízekből , il latokból, színekből, a közös
készülődésből, az ajándékozás és a bensőséges együttlét
öröméből szövődött karácsony.

A szórakozás ezzel nem ért véget, mert az iskolába
visszatérve a tornateremben rendhagyó órán vettünk részt! Ezt
a rendhagyó órát imádtuk, a tananyagot, úgy mint csocsó,
pingpong, billiárd, darts, teke és egyéb társasjátékok nagyon
könnyen megtanultuk. Kár, hogy a rendes órarendben ezek nem
szerepelnek!

Ezt a várakozással teli, ünnepi hangulatot teremtettük meg az
iskolában december 17- én a kreatív karácsonyon. Vendégeket
hívtunk, és az ő segítségükkel készítettek a gyerekek különböző
ajándékokat.
Köszönjük, hogy velünk voltak: Kisné Veres Edit, Zsoldiné
Nagy Katalin,
Szentpéteriné Lévai Mária, Lukácsné Nagy Erika, Bagi
Andrásné, Dobi Istvánné.
Szeretnénk megköszönni a szülőknek és a vállalkozóknak a
mézeskalácsot és a szaloncukrot, amivel segítettek bennünket.
Mindenkinek boldog új évet kívánunk!
Doma Istvánné és Vajdáné Szabó Anikó
tanítók

A mi napunk
Melyik? Hát természetesen az utolsó tanítási nap! Ez
december 18-a volt, amikor egy kicsit lazábbra vették a tempót a
tanáraink, és végre nemcsak tanultunk.
Először elmentünk a művelődési házba, ahol megnéztük a
„Karácsonyi csillagok” című kiállítást, amelyen nagyon
változatos technikával készült, karácsonyi témájú alkotásokat
láttunk. Volt ott horgolt, kötött, varrott, hímzett, szőtt, festett,

Ez egy jó nap volt!
a 7. a osztály tanulói

