4.

DECEMBER

December 4-én ismét iskolánkba látogatott a régi ismerősünk, a Mikulás. A nap folyamán
minden osztályt meglátogatott, és a jó gyerekeknek ajándékot osztogatott. Az első osztályosok
közül az szép külalakkal írók ekkor kapták meg a radírengedélyt, aminek birtokában mostantól
önállóan is használhatták a radírokat. A nagyobbak sem maradtak ki természetesen, őket is
meglátogatta az ősz szakállú Mikulás. Sokan még rajzzal, énekkel, hangszeres játékkal is
kedveskedtek neki.

Vörösmarty Székhelyintézmény

Iskolánkban járt a mikulás

8.

DECEMBER

Az 1. d osztály tanulói a Bácska utcai oviban jártak
December 8-án lázas készülődés után, nagy csomagokkal indult az első osztály az oviba.
Az elsősök műsorában az óvodások egy szófogadatlan, szeleburdi kis tündérlányról szóló
jelenetet nézhettek meg, melyben a főhős megpróbálta elrontani a télapónak szánt ünnepséget. A
kislány a karácsonyfáról leszedte a díszeket és egy madárijesztőre akasztotta. Végül minden jóra
fordult, a Mikulás fájós lába is meggyógyult. A mesét a hópelyhek tánca és közös éneklés
követte.
Kiss Gabriella tanítónő patchwork süteményeket készített a csoportoknak, a nagycsoportosok
pedig télapót kaptak ajándéknak. A közös programot megvendégelés zárta.

Rákóczitelepi Tagintézmény

Ovis mikulás

10.

DECEMBER

2015 decemberében is nyitott kapukkal vártuk a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket.
A gyerekek megismerkedhettek leendő tanítóikkal, részt vehettek játékos, iskolába hívogató
foglalkozásokon. Gyerekek és szüleik elégedetten távoztak a vidám délutáni foglalkozásról.

Czina Sándor Tagintézmény

Iskolába hívogató

16.

DECEMBER

Iskolánkban 2015. december 16-án - immár hagyományosnak tekinthető - disznóvágásra került
sor, melyet a városrész képviselője, Burka László kezdeményezett. A disznótorok hangulatát
felidéző délelőtti munka, majd ebéd után játékos programok, játszóházi foglalkozások
következtek. Tanulóink ezen a napon vehették birtokba az új asztali foci és biliárd asztalokat is. A
játszóházban gyertyakészítés, üvegfestés és mézeskalács-díszítés zajlott. A közös ebédet követően
kicsik és nagyok, felnőttek és gyerekek is jól érezhették magukat.

Czina Sándor Tagintézmény

Disznóvágás

18.

DECEMBER

Az OVMÁI Rákóczitelepi Tagintézményének diákjai ebben az évben is színvonalas
rendezvénnyel hangolódtak rá a közelgő ünnepekre.
Az utolsó tanítási napon Karácsonyi Játszóház keretében a gyerekek mézeskalácsot,
ajándékokat és díszeket készítettek, de lehetőség nyílt mandalaszínezésre, karácsonyi filmnézésre,
közös játékra, éneklésre, zenehallgatásra is.
A délelőtti program ünnepi műsorral zárult. A megrendezésre az iskola tornatermében került
sor, melyet előzetesen a gyerekek és pedagógusok közösen ünnepi díszbe öltöztettek. Az ökoiskola
szellemében az Aranytoll szakkörösök Bárácz Tünde tanárnő vezetésével újrahasznosított
alapanyagokból fenyőfát készítettek és díszekkel, - melyeken hazai költők ünnepi verseinek
részletei szerepeltek-, varázsolták karácsonyfává.
A rendezvény Farkas István (5. d) kürtjátékával kezdődött, ezt közös éneklés követte, majd a
„Kézen fogva” program keretében a Bácska utcai óvodások szórakoztatták a közönséget.
Bécsi Alexandra (6. d) Ady Endre Karácsonyi rege című versét szavalta el, majd Baricsa
Bettina (3.d) és Koszó Inez (3. d) mondott verset. Ezután az 1. és 2. osztályos tanulók rövid
jelenete következett. A délelőttöt Béres Enikő műsora zárta.

Rákóczitelepi Tagintézmény

Karácsonyi játszóház

18.

DECEMBER

Az év utolsó tanítási napján, december 18én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény énekzene
tagozatos tanulói és színjátszói karácsonyi műsorral kedveskedtek az iskola tanulóinak, az
óvodásoknak, a nyugdíjas pedagógusoknak és az őket tanítóknak. A mintegy kétszer egy órás
műsorban kicsik és nagyok fellépései követték egymást.
Karácsony közeledtével hagyományainkhoz híven a művészeti munkacsoport kétféle előadással
is megörvendeztette közönségét. A kórustagok Makó Ildikó tanárnő vezénylése mellett
hangversennyel, a színjátszók pedig szívet melengető műsorral hangoltnak bennünket az ünnepre.
A Kicsinyek Kórusa Kardosné Bánhidi Éva tanárnő vezetésével aratott sikert a művelődési ház
koncerttermében, akik a szavak erejéig alaposan megdobálták az alsó tagozatos közönséget
hógolyóval. A Kodály Zoltán Gyermekkórusban kilencvenen énekelték a szép dallamokat
Mozarttól Kodályig. Színjátszóink pedig a tőlük szokott formát hozták: rendhagyó módon megírt
színdarabot adtak elő, amelyben a jelenből a múltba keveredik egy iskolás fiú, és ott
megtapasztalja a karácsonyi ünnepek és a szeretet fontosságát.

Vörösmarty Székhelyintézmény

Karácsonyi műsor

