
Ünnepvárás az iskolában 

A tél beköszöntét az iskolában mindig nagy-nagy izgalommal várják kicsik és nagyok egyaránt. 

Az idei évben a hóesés alapozta meg a hangulatot, mire felkerültek az ablakokra a hópelyhek, 

hóborította kedves díszek. Az iskola külső világítására minden este rácsodálkoznak a 

napköziből haza indulók. Az iskola aulájának falára is megérkezett Hótündér a rajz szakkörösök 

jóvoltából. Ünnepi díszbe öltöztek a folyosók, a tantermek, téli és karácsonyi dallamok 

szűrődnek ki a szünetekben az osztályokból. Közösségi ünnepeink sajnos az osztálytermek, 

csoportok körébe szorultak vissza a vírus miatt. Azonban arra törekszünk, hogy az adventi 

várakozás öröme, az ünnepek hangulata az iskola közösségét áthassa. A nagy adventi koszorún 

hétfő reggelenként mindig eggyel több égő gyertya fogadja a suliba érkezőket, a versek, az 

ünnepi műsorok az osztálytermekben hangzanak el és a felvételek jutnak el a szülőkhöz. Az 

adventi naptárakban egyre fogynak a csokik, egyre több gyerekhez jutnak el a kedves 

gondolatok, jókívánságok. A Mikulást is nagyon várták a gyerekek, versekkel, dalokkal 

készültek, amiket az idén az iskolában személyesen nem hallgathatott meg a jó Öreg, de a 

világhálón eljutott hozzá a gyerekek boldog éneke, kacagása, amikor az osztályokban az ő 

nevében ajándékozták meg egymást a tanulók. A karácsonyi népszokások felelevenítése sem 

marad el, hiszen az osztályokban készülnek a betlehemes játékok, tanulják a karácsonyi 

verseket és dalokat a gyerekek és az otthon meghitt melegében, a családi karácsonyfa körül 

állva el is hangzanak biztosan majd. A szorgos kezek által készített apró meglepetések a 

gyerekek családjának készültek. Az osztályok által készített „szeretetláncot” összefűzve az 

iskola közösségének egységét és a tanulók jókívánságait olvashatjuk az aulában. A szünet előtti 

utolsó napokban a karácsonyi angyalok vitték a „szeretet-posta” küldeményeit társaknak, 

tanároknak egyaránt. Iskolánk aulájában a gyönyörű karácsonyfa ragyogása nap, mint nap jelzi, 

már nem sokat kell aludni, és elérkezik az év legszebb ünnepe, a karácsony. A várva várt téli 

szünet talán havas játékokra is ad lehetőséget. Bízva abban, hogy minden családba örömet, 

szeretetet, békességet hoz az ünnep, kívánunk tanítványainknak és a családoknak meghitt, 

szeretetteljes, egészségben töltött boldog karácsonyt és egészségben, sikerekben, örömökben 

bővelkedő újesztendőt.  

Közösségben megélt karácsonyi ünnepséget a vírushelyzet miatt az idei évben sem 

készíthettünk, azonban az ünnepre tanult versek, dalok és szerepjátékok egy videoban átnyújtva 

kedves ajándék lett a gyerekek, a pedagógusok és a szülők számára egyaránt. 
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