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A tanév negyedik hónapjának iskolai eseményei 

 

Weöres Sándor: Téliskolai 

Hó a mező takarója, 

hűvös a nap, fogy a láng. 

Délen a fecske, a gólya 

gondol-e ránk? 

Nincs dal az ég hidegében, 

károg a varjúsereg. 

Mégis a szán fut a jégen, 

gyerekek! 

 

December elsején  ONLINE tantestületi munkaértekezlettel indítottuk a telet, melynek 

keretében egyeztettük  a decemberi és a januári iskolai feladatainkat, illetve eseményeinket. 

 

Másodikán, pénteken  iskolagyűlés volt a tornateremben, ahol a tanév első három hónapjának 

kiemelkedő tanulóit köszöntöttük. Az arra érdemesek  okleveleket és elismeréseket vehettek 

át az iskola közössége előtt, nagy taps közepette. 

 

December első  vasárnapján tartotta az önkormányzat az Idősek napját, melyen Szebeni 

Zsuzsa és Monoriné Oláh Ibolya kíséretben  4 fő 3.osztályos tanulónk örvendeztette meg 

műsorával a publikumot. Köszönjük a gyerekek felkészítését! 

 

Hatodikán, kedden normál tanítási rendben indult a nap, majd a déli órákat követően a  

Mikulás várása tartotta izgalmában  tanulóinkat. Felvezetésként a  Mesezenekar előadása 

szólt az alsósoknak a tornateremben, utána megérkezett a Télapó is, akit már sokan vártak a 

főbejáratnál. 

A Mikulás végig járta az osztályokat, hogy minden közösséget személyesen köszöntsön, 

illetve a hozott ajándékait átadhassa a krampuszok segítségével. 

Köszönjük a Szülői Munkaközösség hathatós támogatását, így egy igazán tartalmas 

délutánnal ajándékozhattuk meg tanulóinkat! 

 



Oldal 2 / 4 
 

December 18-án,  vasárnap a Falukarácsonyon másodikosaink szerepeltek az igencsak csípős 

időben. Köszönet  Vargáné Kéki Évának és Juhászné Szeitz Szilviának a kis műsor 

összeállításáért és előadásáért! 

 

Decemberben  karácsonyi vásári portékák  árusítása zajlott az aulában. Nagyon ízléses és 

ötletekkel teli ajándéktárgyak készültek erre az alkalomra is, köszönhetően az igen kreatív és 

ügyes kollégáinknak: Szendreyné Bere Évának és Monoriné Oláh Ibolyának. Az iskola teljes 

közössége nevében köszönjük lelkes és szorgos munkájukat! 

 

December 20-án, kedden 14 órakor óévbúcsúztató zsinórlabda és röplabda dzsemborit 

tartottunk a tornateremben. A legkisebbektől a legidősebb tanulókig vettek részt ezen az 

eseményen. Óriási volt a hangulat, zúgott a biztatás az éppen pályán lévő csapatoknak! Erre 

az eseményre egy tanári csapat is összeállt, így minden résztvevő alkalmi-, vagy osztályból 

összeállított csapat kihívhatta egy-egy „derbire” a  felnőtteket. Ezen a délutánon mindenki 

nyert ,mert az önfeledt mozgás élménye és öröme mindenkinek megadatott! 

 

December 21-én, szerdán a téli szünet előtti utolsó tanítási napon egy betlehemes előadást 

nézett meg az iskola közössége a tornateremben. Csiki-Babics Márta tanárnő az ötödik 

osztályosokkal állított össze a közelgő ünnepet megidéző műsort. A betlehemes előadást 

követően Juhászné Szeitz Szilvia tanítónő másodikosaival egy kis furulyakoncertet adott  a 

jelenlévőknek.  Köszönjük mindkét pedagógusunk felkészítő munkáját! 

Az előadást követően a hagyományos osztálykarácsonyokra került sor, melynek keretében a 

testvérosztályok is megajándékozták egymást.  

12 órától a már hagyományosnak mondható fehér asztalos összejövetelt tartottuk meg 

iskolánk legnagyobb tantermében. A szépen megterített asztalokra az iskolánk munkatársai 

által hozott - és a legtöbb esetben saját kezűleg készített (!) -  finomságok kerültek. Ki-ki 

válogathatott a finomabbnál finomabb étel- és desszertkülönlegességek között. A karácsonyi 

összejövetelünket megtisztelte jelenlétével Klement János polgármester úr is.  

December 22-től „kitört”  a várva-várt téli szünet, amely ebben a tanévben a szokásosnál 

hosszabbra nyúlt, mert az elmaradt őszi szünet napjaival egészült ki, egészen  2023. január 8-

ig.  
 
Egészségben, sikerekben és boldogságban bővelkedő 2023. esztendőt kíván, az 

Esztergály Mihály Általános Iskola közössége nevében: 

Varga László  intézményvezető. 
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A karácsonyi ajándékok gazdára várnak… 

 

 

 
Negyedikeseink a zsinórlabdázás izgalmában… 
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Harmadikosaink szurkolnak, miközben várják, hogy ők is játszhassanak egy jót. 

 

 
Nyolcadikosaink figyelik a labda mozgását…. 

 

 


