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Karácsonyi kézműves foglalkozások
a 2. osztályban
December 2. hetében 4 napon keresztül kézműveskedtek
délutánonként a 2. a és 2. b osztály tanulói.
A tanító nénik irányításával sokféle egyedi ajándék
született a munkájuk során. Festettek, nyírtak, fontak,
hajtogattak, ragasztottak. Így készültek a hóemberﬁgurák
zoknikból, hungarocell golyókból, karácsonyfa díszek
dióból, mogyoróból, papírból.

2015. Január

ezt jelezték a szemekben csillogó könnyek.
Szenteste napján az Ápolási Osztályon élő idős embereket
köszöntöttük karácsony alkalmából, ha rövid időre is
reméljük örömöt vihettünk a délutánba.

Műsorsorozatunk a református templomban záródott, ahol
ismét az énekkarral együtt a Gyermekek karácsonyán adtuk
elő a csokorba szedett verseket, dalokat.
Szabó Józsefné
A meglepetések készítése, a halk karácsonyi zene észrevétlenül megajándékozott bennünket, felnőttet, gyereket a
karácsony hangulatával, a várakozással.
Tóthné Danisovszki Ágnes
Tárnokné Szilágyi Beáta

Karácsonyi műsorsorozat a harmadik
osztályban
A decemberi ünnepek közül a karácsony áll szívünkhöz a
legközelebb. A keresztény vallások tanítása szerint ezen a
napon született Jézus Krisztus, aki szeretetet, békét hirdetett
egész életében. A karácsony az öröm, a békesség, a szeretet
és a család ünnepe.
Ez alkalomból iskolánkban már hagyomány, hogy a
harmadik osztályosok karácsonyi műsorral készülnek. Több
helyen próbáltuk a karácsony üzenetét elővarázsolni
versekkel, dalokkal. Első fellépésünk az óvodánkban volt,
ahol a kis ovisok hallgattak meg bennünket. Műsorunk végén
közös énekléssel teremtettünk igazi karácsonyi hangulatot.

Iskolánk énekkarával kiegészülve a városi karácsonyi
ünnepségen is bemutatkoztunk. Másnap a Sarepta Idősek
Otthonába sétáltunk ki, és az idősek számára adtuk elő
műsorunkat, melyet hálával, meghatódottsággal fogadtak,

Mézeskalács ajándékba
Negyedikes korunkra már sokat ügyesedett a kezünk s így
a mézeskalács díszítés sem fog ki rajtunk. Judit néni sütött öt
tepsi ﬁnom mézest. A cukrászműhelyt az osztályteremben
rendeztük be. Folyt a cukormáz, ragadt a kezünk, lehetett
nyalakodni. A díszítéseket mindenki maga találta ki. A
legnépszerűbb az ehető cukorgyöngy volt. A sütikből illatos
karácsonyi ajándékcsomagokat készítettünk. A maradékot
jóízűen belakmároztuk. Jó móka volt. Reméljük ízlett
mindenkinek!

Negyedikesek
Kedves leendő első osztályosok!
Mindenkit szeretettel várunk következő foglalkozásunkon
a református iskolában január 27-én /kedden/ délután 15
órakor. Kényelmes sport ruhába gyertek s hozzatok
magatokkal váltócipőt is!
Várunk Benneteket!
Tanító nénik

