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Kreatív karácsony
Feledésbe merülhet-

nek az adventi ünne-
pekhez kapcsolódó nép-
szokások, néphagyomá-
nyok. Családi körben 
sem mindenhol őrzik a 
hagyományokat, így van 
olyan tanulónk, aki nem 
ismeri azokat. Ezért pró-

báltunk az adventi idő-
szakban minél több szép, 
bensőséges szokást meg-
ismertetni a gyerekekkel. 

Szeretnénk, hogy ta-
nulóink megismerked-
jenek az ünnepkörhöz 
kapcsolódó népszokások-
kal, néphagyományokkal, 
ezekben részt vegyenek; 

ehhez az időszakhoz kö-
tődő műsorokat tanul-
janak, és ezeket széles 
körben be is mutassák.

A diákok az ünnepi 
készülődés  részeként 
beszélgetnek a téli jeles 
napokról, a hozzájuk 
kapcsolódó hiedelmekről, 
m e g i s m e r i k  e gy m á s 
családi hagyományait, 

tudatosul bennük a családban elfoglalt helyük és szerepük. 
Dísztárgyakat és használati tárgyakat készítenek. Fontos 
feladata tehát ennek az időszaknak a különböző családi értékek 
bemutatása, elfogadása, ezenkívül a pozitív énkép alakítása, az 
önbizalom, a szóbeli kifejezőkész-ség fejlesztése. 

Az adventi időszak kiemelt szerepet tölt be életünkben, s 
nincs ez másképp az iskolában sem. Advent első vasárnapjától 
kezdődően egészen karácsonyig számtalan programot 

szervezünk diákjaink, nevelőink számára:
 Szereplés a rénszarvasnál
 Mikulás-nap
 2. osztály mozilátogatása Szolnokon
 4. osztály látogatása az óvodában
 Luca-nap a 2. a osztályban
 „Ki a legjobb előadó?”
 Kreatív karácsony
 Karácsonyi műsor

Az osztályok a téli szünet előtti napokban osztálykarácsonyt 
tartanak. A nagyok már maguk szervezik: vannak, akik műsort 
állítanak össze, mások közös játékot szerveznek, és akadnak 
olyanok is, akik kihúzzák egymás nevét, és a saját maguk által 
készített ajándékokkal lepik meg egymást. A kisebbek a tanító 
nénik segítségével készülődnek.

Fontos, hogy a gyerekek ne csak a tanulás és az órák alatt 
legyenek együtt, hanem szabadabb, kötetlenebb hangulatban is. 
Jót tesz az osztályközösségnek.

Doma Istvánné
igazgatóhelyettes

„Mi lenne, ha a Karácsony, a szeretetről szólna?
Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna?”

„Kiskarácsony, nagykarácsony…”
A Dózsa iskola diákjai karácsony közeledtével az idén is, 

folytatva a többéves hagyományt, ünnepi műsorral aján-
dékozták meg szüleiket, nagyszüleiket, iskolatársaikat és az 
óvodásokat.

A műsor lírikus hangulatban indult, melyet zongoristáink 
teremtettek meg jól ismert, fülbemászó karácsonyi dalla-
mokkal. Majd hangulatváltás következett; a színpadon tucatnyi 
második osztályos kis Mikulás ropta a humoros koreográfiával 
összeállított táncot.

A zenei tanulmányaik elején álló furulyások méltó folytatói 
voltak a már kialakult ünnepi hangulatnak, amelyet csak 
fokozott a csengőkkel előadott számuk.

Ezután a negyedikesek angyalnak öltözve hozták el a szeretet 
érzését, s ez olyan erős volt, hogy még a krampuszok sem tudták 
elrontani. Dallal, verssel, tánccal sikerült a közönség szívébe 
lopniuk magukat. A műsor talán legmeghatóbb pillanatait 
élhettük át Aranyosi Ervin verssorainak hallatán:

„Mi lenne, ha a Karácsony sosem érne véget?
Szeretetben és békében kezdenénk új évet?

Mi lenne, ha megváltoznánk, s emberibbé válnánk?
Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak megpróbálnánk?”

A folytatásban 6-7. osztályos tanulók citerájának húrjain 
csendültek fel a már ismert karácsonyi dalok, s rácsodálkoz-
hattunk, hogy ugyanazt a dallamot különböző hangszereken 
milyen változatosan tudják megszólaltatni értő kezek.

A műsort a majorette csoport fergeteges tánca zárta, vastapsra 
késztetve a közönséget. 

A lelkes nézősereg is aktívan bekapcsolódott a jó hangulat 
megteremtésébe Dr. Lakyné Dr. Lévai Éva tanárnő vezetésével, 
aki az iskolai kórus közreműködésével többször is közös 
éneklésre buzdította őket, illetve műsorvezetőként is 
gondoskodott a vidám hangulatról. 

A rendezvényt az óvodások és a szereplők közös, jóízű 
nassolással zárták.

„Mi lenne, ha megélhetnénk, mind a boldogságot,
s szeretettel jobbá tennénk az egész világot?” ‒ folytatva a költő 
gondolatait úgy éreztük, most ezt nekünk sikerült ,  
megvalósítani legalább a saját kis közösségünkben.


