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Gratulálunk nekik, és köszönjük, hogy a hallgatóságnak egy
meghitt hangulatú, emlékezetes délutánt szereztek. Elismerés a
főszervezőnek, a DÖK segítő tanárának, Tatai Tibornak is.
Iskolavezetés

A zeneiskolások eseménynaptára
Gazdag volt a Zeneiskola decemberi eseménynaptára.
A gyerekek meghívást kaptak a Hajnal Úti Óvoda projektzáró
rendezvényére, ahol az adventi készülődés jegyében az óvodások vendégül látták szüleiket, nagyszüleiket. Az egyébként is
családias,
karácsonyt
idéző hangulatot tették még
meghittebbé, bensőségesebbé
szereplésükkel.
Nagy kihívást jelentett a már
hagyománnyá vált karácsonyi koncert, amelynek helyszíne a
Művelődési Központ volt. Elsősorban az óvodásokat és az alsó
tagozatos diákokat szerették volna megajándékozni a zenehallgatás örömével. A kicsik a kb. egyórás műsorban a zeneirodalom legnépszerűbb karácsonyi dalait hallgathatták a furulyacsoport,
a zongoristák és a
szolfézscsoport kórusának előadásában.
Némely ismert dallam
hallatán a
kis közönség is lelk e s e n
bekapcsoló
dott.
A zeneiskolások a
városháza
előtt felállított betlehemi jászolnál is megtartották hagyományos
előadásukat. Itt a zene varázsa mellett szerepet kapott a vers is,
majd a hangulatos összeállítást a jelenlévő szülők, nagyszülők
meglepetésére egy közös tánc zárta. A vidám dalra mindenki
megmozgathatta a kissé elgémberedett lábait.
Köszönjük Kovács Krisztina tanárnő és Zsámboki Árpád
tanár úr lelkiismeretes munkáját.
Iskolavezetés

Kreatív karácsony
A karácsonyi ünnepekre hangolódva, iskolánkban Kreatív karácsony címmel, a zöldszívesek szervezésében kézműves foglalkozást tartottunk. A szöszmötölő résztvevői az első hat évfolyam tanulói voltak, akik a megadott időpontokban érkeztek.
Decem-ber 18-án reggel, az enyhe idő ellenére karácsonyi
hangulatot varázsoltunk a tornateremben, ahol halk zene, karácsonyfa, gyertya és ﬁnom mézeskalács illata várta a kicsiket és
nagyokat. A helyiségben vendégeink és kollégáink várakoztak,
akik vállalták, hogy együtt tevékenykednek tanulóinkkal.
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Kun Zsuzsa nénivel diákjaink dísztasakokat, valamint apró
karácsonyfadíszeket készítettek, melyekkel díszíthették
fenyőfájukat. Szászi
Gyuláné
Erzsike
néni irányításával
karácsonyfa és harang
alakú szalvétatartók
készültek.
Kisné Veres
Edit nénivel
nagyon aranyos manócska cipőt hajtogattunk
szalvétából.
Bozóki
Lászlóné
Erzsike
nénivel is szebbnél szebb karácsonyi dekorációkat alkottak a
gyerekek. Papp Bernadett kolléganőnk segítségével a kisebbek
papír angyalokat vágtak és illesztettek össze, míg a nagyobbak
ajándékdoboz előállításának a lépéseit sajátították el. Tóthné
Bojtok Ibolya tanító asztala köré csoportosulók több alkotóelem
kivágásával, rugózó hóembereket ragasztottak össze. IllésSütő Nikoletta tanító néni varázslatos hópelyheket hajtogatott a
gyerekekkel. Az ügyes, apró kezek által nagyon sok szép
alkotás született.
Az elkészült műveket a gyerekek hazavihették, búcsúzóul
mézeskalácsot kóstoltak és szaloncukrot kaptak. A 3. b osztály
tanulói megajándékozták elsőseinket, akik a fa alatt rejtőző
kabalaﬁgurák, könyvek közül is választhattak.
Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát és 2015-ben
ismét találkozhatunk egy kreatív karácsonyi napon. Ezúton is
szeretnénk megköszönni kedves vendégeink és kollégáink
lelkiismeretes és kitartó munkáját, valamint a szülőknek és
nagyszülőknek a ﬁnom mézeskalácsokat és felajánlott
szaloncukrokat.
Mindenkinek kívánunk egészségben, sikerekben gazdag
boldog új évet!
Doma Istvánné, Vajdáné Szabó Anikó
Szervezők

Mozilátogatás Szolnokon
December 10-én a 2. a és az 5. osztályosok vidáman érkeztek
az iskolába, hiszen délben indultunk Szolnokra.
Az első program a Cinema City moziban a Madagaszkár
pingvinjei című ﬁlm megtekintése volt, melyet 3D-s
szemüvegben nézhettünk. Néha izgultunk, időnként nagyokat
nevettünk, és közben természetesen pattogatott kukoricát
ropogtattunk.
A plázából a város főterére indultunk, ahol gyönyörködhettünk az ünnepi fényekben.
Ezután ismét buszra szálltunk, és irány a Mc Donald's. Nagy
örömünkre a Happy Meal-ben a játék a ﬁlmhez kapcsolódóan
pingvines volt.
Hazafelé a buszon mindenki az élményeiről beszélt. Nagyon
várjuk a következő kirándulást.
A 2. a és az 5. osztály tanulói

