ÁLOM havának (december) eseményei az iskolában
Nemes Nagy Ágnes: Kukuca
Van egy kalács: kukuca,
friss kalácsból kalácsforma.
Azt mondják, ha jó leszek,
meg is kapom karácsonyra.
Azt mondják, hogy madárforma,
azért kapom karácsonyra.
Azt mondják, hogy szárnya van,
csőre van és lába van,
frissen szabad kézbe vennem,
karácsonykor meleg madár
ülhet majd a tenyeremben.
Szeme helyén bors van.
Adják ide gyorsan!
A közelgő decemberi ünnepekre szép belső dekorációkkal készültünk. Úgy az épület alsó-, mint a
felső szintjén hangulatos, egyben igen kreatív díszbe öltöztek iskolaépületünk közösségi terei. Az
osztálytermekben is ugyanilyen ötletes és kreatív megoldások születtek. Köszönet kollégáimnak
ezekért a szép munkákért!

Másodikán online értekezlet keretében egyeztettünk a félévzárásig tartó időszak eseményeiről,
illetve az eseményszervezőkről.

December 6-án megtartottuk az első négy órarendi órát, majd kicsik és nagyok érdeklődve várták
a Mikulást. A járványhelyzetre való tekintettel idén sem közösen várták a gyerekek a híres
vendégünket, hanem az osztályaikban kereste fel őket. Ott adta át az ajándékait és hívta fel az
osztályok tanulóinak figyelmét a legszükségesebb tennivalókra.(Az eseményről külön fényképes
tudósítás olvasható.)

10-én hetedikeseink a Westendben megnézték a „Csapda a neten” című filmet, mely tanulságos
példákkal illusztrálta az internet veszélyeit. (Erről az eseményről részletesebb osztályfőnöki
ismertetőt olvashatnak.)

December 11-én, szombaton munkanap volt hazánkban. Tanulóink számára ezen a napon nem volt
tanítás, kivéve az első osztályunknak. Nekik a járványhelyzet miatt rendkívüli szünetet rendelt el
a Köznevelési Államtitkárság novemberben, így a kieső tanítási napokat be kell pótolniuk. Ennek
a pótlásnak az első napja volt ez a szombati nap.
Nevelőtestületünk számára csapatépítő kézműves foglalkozást tartottunk. Külsős szakember
irányításával és hatékony segítségével, a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatos díszeket, figurákat
varrtunk. Nagyon szép alkotások születtek, melyek többsége a családi ünnepek dísze lett!
December 19-én, vasárnap délután a 3. osztályos lányainkból összeállított csoport kis műsorral
képviselte iskolánkat a Falukarácsonyon. Nagyné Szabó Mónika és Wickné Pallos Hedvig tanítók
készítették fel őket. A hideg, metsző szél ellenére, produkciójukkal melegséget hoztak a
szabadtéren megrendezett eseményt meglátogatók szívébe! Köszönet a felkészítő kollégák lelkes
munkájáért!
Szendreyné Bere Éva tanárnő irányításával egy kisebb csapat állt össze tanulókból és
pedagógusokból. Ez a csapat már novembertől készítette a kreatívabbnál kreatívabb karácsonyi
ajándéktárgyakat, melyeket a téli szünet előtti héten tudtak megvásárolni az érdeklődők. Köszönet
a tanárnő kreatív, öko-szemléletű szervezői-, és kivitelezői munkájáért!
December 21. kedd volt a 2021. év utolsó tanítási napja. Hagyományainknak megfelelően ezen a
napon tartottuk az osztálykarácsonyokat. Az osztályfőnökök voltak saját osztályaik ünnepélyének
eseményszervezői, illetve kivitelezői.

Délben iskolánk munkavállalóival közösen búcsúztattuk az évet, egy fehérasztalos ünnepi
összejövetel keretében. Meghívásunkra tiszteletét tette házi rendezvényünkön Klement János
polgármester úr is. Köszöntötte a jelenlévőket, majd a 2022.évi csomádi naptárral, valamint
vásárlási utalványokkal kedveskedett mindenkinek. Köszönjük!
Köszönjük a tanév elején újjáalakult Szülői Munkaközösségünk számunkra nagyon fontos, segítő
támogatását és együttműködését!
Egész évben nagyon jó érzés volt számunkra, hogy az önkormányzat továbbra is figyelt ránk és
minden lehetséges módon támogatja nevelő-oktató munkánkat! Nagyon köszönjük ezt a törődést!
Az Esztergály Mihály Általános Iskola közösségének nevében kívánok egészségben bővelkedő
Boldog, Békés Újesztendőt!
Varga László, intézményvezető

