
Ajándéközön a suliban

A december a téli időszak legszebb hónapja. Iskolánk a jeles 
napokat, ünnepi szokásokat, hagyományokat ilyenkor fel-
eleveníti. Egyes szokásokról gyűjtőmunkát végzünk, előadá-
sokat tartunk, eljátsszuk színdarabként, hogy minél mara-
dandóbb nyomot hagyjon a gyerekekben. A karácsonyi ünnep-
kör advent első vasárnapjától vízkereszt ünnepéig tartó időszak. 
Sok ünnep esik erre az időszakra, amely nem tartozik szorosan a 
karácsonyhoz: András napja, Borbála napja, Luca napja a 
disznótor és a termékenységi ünnepek jeles napjai. 

Borbála és Luca napja közé esik a Mikulás ünnep, amely 
Szent Miklós ajándékozó ünnepe. Minden gyermek várva várta 
már, különösen az elsősök! Nagy munka áll a hátuk mögött 
szeptember óta. Gyönyörű szép, hosszú verses mesével készül-
tek a gyerekek, és nagyon vigyáztak a magaviseletükre is! Senki 
sem kapott virgácsot, nagy volt a boldogság, amikor a Mikulás 
megdicsérte őket, s átadta az ajándékokat! 

A szünet előtti utolsó hetekben sok a móka, játék, díszítés, 
tanterem csinosítás. A gyerekek amellett, hogy élményekben 
gazdagodnak, ajándékokat is kapnak! A Karcagi Tankerületi 
Központ meglepetésének is nagyon örültek, hiszen nem minden 
nap kap az ember tankönyv helyett mesekönyveket ajándékba 
az iskolától! Az elsősök nagy izgalommal lapozgatták és 
betűzgették, hiszen ezért is igazán érdemes megtanulni olvasni! 

Az  osztály tanítói1.a

Elérkezett december
Szinte már hagyomány osztályunk éves programjai között, 

hogy a téli jeles napok közül kiválasztunk egyet, és nyílt óra 
keretében bemutatjuk a szülőknek is. Idén a Mikulásra esett a 
választás. Ez a nap különösen kedves számunkra. Természe-
tesen a kész műsor bemutatását sok-sok gyűjtőmunka és 
szorgos próbák előzték meg. 

December 6-án izgalommal vártuk a Szülőket. Nagy 
örömünkre sok érdeklődő anyuka, apuka, nagymama és 
keresztszülő nézte és hallgatta végig a műsorunkat. Köszönjük 
bíztató mosolyukat!

A nap ezzel még közel sem ért véget. Ebéd után a 3.b és az 5.b 
osztállyal közösen indultunk Szolnokra a moziba, ahol a 
Jégvarázs II-t néztük meg. Nagyon elvarázsoltak bennünket a 
mese szereplői. A mozis élmény után indultunk a McDonald's-
ba, ahol vidáman falatoztuk a kedvünkre való elemózsiát. 

A buszon megbeszéltük, hogy élményekkel teli nap végére 
értünk, és nagyon jól éreztük magunkat!

A  osztály tanulói3.a

Fények, rénszarvas, karácsony
Advent kezdetén Kun-

hegyes főtere ismét fény-
árba borult. A rénszarva-
sunk és az aranyszarvas 
szemet gyönyörködtető 
látvány.

December második hét-
főjén a Dózsások újra szere-
pelhettek a Betlehem előtt. 
(Már nagyon várták!) Elő-
ször a zeneiskolások furu-
lyajátéka – a szép kará-
csonyi dalok – öltöztették 
szívünket-lelkünket ünnepi 
díszbe.
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