2021. december 6 - án iskolánkba látogatott

A MIKULÁS!
A Mikulás krampuszaival ebéd után az elsősökhöz látogatott, ahol minden kis elsős nagy
várakozására a legjobb tulajdonságaikat sorolta fel a Mikulás és kiosztotta csomagjaikat. A
másodikosok örömére még virgácsot sem kaptak, hiszen jóságuk miatt lekerültek a Mikulás
„fekete listájáról”. A harmadik és a negyedik osztály meglátogatása után pedig a felső
tagozatosoknál tett látogatást és ajándékozott a messziről érkezett vendég.
A mikulás ezután szarvas szánján tovaszállt.
Mind az alsósok, mind a felsősök osztálykeretben folytatták az ünneplést, változatos játékos
ügyességi program várta a gyerkőcöket.
Aki a játék hevében megéhezett, megszomjazott, teával, mézeskaláccsal és sós sütivel várta
egy kis” eszem- iszom, dínom – dánom”.
Aztán újra játék, játék, játék.
Megpihenve megfesthette minden tanulónk saját Mikulás napi bögréjét.
Jó szórakozás volt e délután Mindenki számára.
Köszönjük az SZMK és az Önkormányzat anyagi hozzájárulását.
Köszönjük tanulóinknak a jó hangulatú közös játékokat.
Köszönjük pedagógusaink munkáját.
Köszönjük a szebbnél szebb, hangulatosabbnál hangulatosabb díszítést és a szórakoztató
játékok elkészítését Ibolya néninek, Éva néninek és Kriszta néninek.

Szebeni Zsuzsa
Monoriné Oláh Ibolya

Néhány gondolat e napról iskolánk tanulóitól:
„Nagyon tetszett az ajándék és az egész nap.” 5.o.
„ Én remekül éreztem magam. Bár a Mikulás gyorsan jött és ment, de attól még jó
volt!”5.o.
„ Nekem nagyon tetszett, szerettem a játékokat, amiket kitaláltak!” 5.o.
„Nekem nagyon jó volt a Mikulás, sokat játszottunk!”5.o.
„Számomra azért volt jó, mert sok jó játék volt!” 6.o.
„Precízen ki volt találva.” 6.o.
„Egy szuper és kreatív buli volt a gyerekeknek, nagyon élvezetes, sokféle játék volt, amiket
ki lehetett próbálni!” 6.o.
„Élménydús, hangulatos volt, sok jó játékkal.”6.o.
„ Izgalmas játékok, amit felsősök és alsósok is élveztek!” 6.o.
„Számomra azért volt jó, mert volt sok édesség és olyan élményeim lehettek, amiket máshol
szerintem nem tudtam volna kipróbálni!” 6.o.

Köszönjük a Mikulásnak, hogy idén is eljött Hozzánk,
Jövőre is visszavárjuk!

