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Decemberi levél 
Mi gyerekek szeretjük a decembert. Szeretjük, mert lázba 

hozza az embert. No persze nem beteg-lázba, még csak nem 
is lámpalázba, csak amolyan édes-boldog izgalommal járó 
lázas, nagy várakozásba: télvárásba, mikulás-várásba, 
karácsony-várásba, téli szünet-várásba. Még hányat 
alszunk? – mondogatjuk – hányat alszunk Mikulásig, 
karácsonyig, hóhullásig? Számolgatjuk az éjeket, éjről-éjre 
kevesebben, s az álmaink egyre szebbek, színesebbek, 
havasabbak… 
Essen le hát végre a hó, s eltüntetni ne 

legyen só! Mikulástól karácsonyig, s 
utána is sokáig, hóban járjunk bokáig. 
 
Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog újévet kívánunk – mi 

gyerekek! 
 

 

Télapó itt van! 
 

(GH-NM) December 4-ét mutat a 
naptár. Látszólag közönséges, kicsit 
barátságtalan, ködös nap. Az iskola 

azonban zsong a gyerekek zajától. 
Beszélgetés, visongás, de legfőképp 

énekszó hallatszik az ódon falak közül. 
Nem véletlen, ugyanis idén ezen a napon látogatott el 

iskolánkba a Suli Mikulás, s a gyerekek most is nagy 
izgalommal várták. Hetek óta készültek, versekkel, dalokkal. 
A téma, pedig folyton a Mikulás körül forgott. Vajon milyen 
lesz? Milyen a ruhája, a cipője? Igazi-e a szakálla? Van-e 
puttonya, rénszarvasa? És egyáltalán hány éves? S itt a várva 
várt nap, már behallatszik a csengettyűszó, s belép ő, a 
nagyszakállú Télapó. Mindenkihez van egy-két jó szava, 
elhangzik jó néhány ígéret is, s virgácsot idén sem kap senki. 

Annál több a piros csomag, tele örömmel és jókedvvel, 
sok-sok édességgel, dióval és mogyoróval. A móka és 
kacagás pedig délután is folytatódik, minden osztályban 
Mikulás bulit rendeznek, így születnek újabb s nagyszerű 
élmények, egy kedves emlék, hisz idén is járt náluk a 
Mikulás. 

  

 
„S belép ő, a nagyszakállú Télapó” 

 

Ajándék – mindenkinek 
 

(GH-NM) Az iskola minden diákja együtt ünnepelte 
meg a karácsonyt a szünet előtti utolsó tanítási napon a 
Faluházban. 

A 10 órától megrendezett eseményre a 3-4 osztály 
előadással is készült: dalos, táncos betlehemi játékot adtak 
elő, eljátszva a kis Jézus születését, a pásztorok és királyok 
látogatását. 

A kedves kis történetet az énekkar műsora, majd pedig 
ajándékosztás követte. Bene Imréné igazgatónő az iskola 
nevében minden diáknak gyümölccsel és szaloncukorral 
kedveskedett. 

Az ünnepség gyertyagyújtással és közös énekléssel zárult. 
 

 
 

Hírek röviden 
 

Nagyotmondó Tóbiás történetét izgulhatták végig a 
gyerekek a Faluházban. December 4-én látogatott el 
ugyanis a gyerekekhez a háromtagú színtársulat zenés 
mesejátékukkal. A történetet az óvodások és az iskolások 
együtt élvezhették. 
 
Felújításra kerül a jövő év folyamán az iskola 
tornaterme. A sportlétesítmény korszerűsítésének, 
bővítésének, felújításának kivitelezéséhez iskolánk 
pályázati támogatásként 1,7 millió forintot nyert. 
 
December 5-én az Óvodában is járt a Télapó. 
Mindegyiküknek apró meglepetésekkel, mikuláscsomaggal 
kedveskedett. 
 

 

Suli – elő 
 

December 19 – Utolsó tanítási nap 
December 19 – Január 5. Téli szünet 
Január 5 – Első tanítási nap 
Január – Ászvetélkedő 
Február: 

 Tantestületi értekezlet 
 Félévzárás 
 Szülői értekezlet 

 Farsang 
 

 


