
Álom havának (december) iskolai eseményei 

Decemberi népi mondóka: 

A Lucának híres napja 

A napot rövidre szabja. 

Téli mennydörgés, 

Meglesz jó termés. 

Zöld karácsony rossz, 

Fehér húsvétot hoz. 

János-nap ha borús, 

A termés igen dús. 

 

Az igen eseménydús november után átléptünk a tél első hónapjába. Bár a tanév második legrövidebb 

hónapjáról van szó (a június után), mégis ez az alig három hetes időszak az egyik legmozgalmasabb 

iskolánk életében. 

Nevelőtestületünkkel (december 2-án, 16
30

-18
00

 között) online értekezlet keretében egyeztettünk a 

hónap legfontosabb teendőiről, eseményeiről. 

December 4-én, pénteken - alkalmazkodva a vírushelyzet előírásaihoz – az osztályokat külön-külön 

kereste fel a Mikulás, majd egy rövid köszöntő után, krampuszainak segítségével átadta ajándékait a 

gyerekeknek. A jelenlegi korlátozások miatt elmaradt a mindig nagyon várt Mikulás fogadóóra, illetve 

az iskolaközösség műsoros-zenés köszöntője is. 

 



 

Idén nemcsak a Mikulás bácsi ajándékozta meg a gyerekeket, hanem az iskolaközösség is 

meglepetéssel készült számukra! 2020 decemberében már 10. éve jött el iskolánkba a Mikulás bácsi, 

ezért ebből az alkalomból mi is felköszöntöttük őt és kedves feleségét, Hóanyót! Az iskola közössége 

kivonult az udvarunkra és ott adtuk át nekik ajándékainkat, amit elcsukló hangon köszönt meg a 

Mikulás… 

 



Ugyancsak ezen a napon volt a jelentkezési határidő a központi középiskolai felvételire készülőknek is. 

8. osztályosaink elküldték jelentkezési lapjaikat a januárban esedékes magyar és matematika írásbeli 

vizsgákra. 

Iskolánk csatlakozott a MosolyManók kezdeményezéshez, melynek keretében rászoruló gyerekeknek 

karácsonyi ajándékokat gyűjtöttünk a szervezők által megadott méretű dobozokba. Nagyon szépen 

köszönjük a beküldött ajándékcsomagokat, melyeket futárszolgálat vitt el iskolánkból, és a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat osztott szét a rászorulók között. 

 

A gyönyörűen és ízlésesen feldíszített közösségi terek és osztálytermek igazi karácsonyi hangulatot 

varázsoltak iskolánk falai közé. Köszönet érte kollégáimnak! 

Kupakgyűjtés 

Már tavasszal is felvetődött, hogy kezdjünk el műanyag kupakokat gyűjteni, egyrészt elősegítve a 

környezettudatos szemlélet erősítését, másrészt, hogy pénzforrásokat vonjunk be iskolai programjaink 

finanszírozásába. Az őszi iskolai SZMK értekezleten az osztályok szüleinek képviselőivel 

megbeszéltük, hogy belevágunk eme terv megvalósításába! 

Az iskolánkat támogató Bogáncs Alapítvány saját pénzügyi forrásaiból egy szép és terebélyes 

kupakgyűjtő eszközt készíttetett iskolánknak, hogy abba gyűjthessük a műanyag kupakokat. 

Iskolánk közössége nevében nagyon szépen köszönjük ezt a hatékony alapítványi támogatást! 



Eredetileg iskolánk főbejárata elé terveztük elhelyezni ezt a gyűjtőalkalmatosságot, de biztonsági 

okokból végül is a bejáraton belülre helyeztük el azt. 

 

Ezzel a gyűjtőakcióval nem egy adott osztályt támogatunk, hanem iskolánk mindegyik osztályát, így 

iskolai szintű rendezvények finanszírozására fogja használni a Bogáncs Alapítvány a befolyt 

összegeket. (Ezért nem mérjük, nem regisztráljuk külön-külön osztályonként a hozott mennyiséget.) 

Hétvégeken, munkaszüneti napokon, amikor nincs nyitva az iskola, nyugodtan tegyék le a főbejáratunk 

melletti zártabb térbe a kupakkal teli csomagokat, azokat betöltjük majd a gyűjtőedénybe! 

Nevelőtestületünk nevében köszönöm, hogy támogatják ezt a kezdeményezésünket! 

Karácsonyi vásár 

A szigorú járványügyi korlátozások miatt idén más módon tudtuk csak megrendezni hagyományos 

karácsonyi vásárunkat. Miután az iskola épületébe továbbra sem léphettek be az itt tanulókon, illetve itt 

dolgozókon kívül mások, így az újrahasznosított anyagokból készült karácsonyi portékáinkat a 

főbejárat előtti részre helyeztük ki a téli szünet előtti utolsó tanítási héten. A karácsonyi ünnepkörhöz 

tartozó egyedi készítésű tárgyakat lehetett vásárolni. A korábbi évekhez hasonlóan idén is 

becsületkasszás volt ez az eseményünk, amelynek ebben az évben is nagy sikere volt! Elévülhetetlen 

érdemeket szerzett ennek a vásárnak a szervezésében és lebonyolításában Szendreyné Bere Éva 

tanárnő, valamint a hozzá csatlakozó pedagógusaink. Köszönet lelkes munkájukért! 



 

A téli szünet előtti utolsó napon, december 18-án zajlottak le mindegyik osztályunkban az 

osztálykarácsonyok. Közös játékokkal, játékos vetélkedőkkel, beszélgetésekkel és a karácsonyi 

ünnepkör témájához kapcsolódó filmvetítésekkel zajlottak le ezek az események. A gyerekek 

megajándékozták egymást, valamint tanáraikat is. 

 



A hagyományostól eltérően zajlott a testvérosztályok megajándékozása. A vírushelyzeti előírásokra 

tekintettel, csak az osztályok néhány képviselője vitte át a testvérosztályuk tanulóinak az osztályuk által 

készített ajándékokat, vagy az iskola udvarán került sor a találkozásra. 

 

A déli órákban, egy rövid összejövetelen, iskolánk dolgozói is köszöntötték egymást. Ezen a kis 

rendezvényünkön tiszteletét tette Klement János polgármester úr is. 

Két januári előzetes híradásunk: 

1. Használt háztartási olaj gyűjtése 

A Csomádi Önkormányzattal együttműködve, használt háztartási olaj gyűjtését kezdjük meg januárban. 

Az önkormányzati parkoló mellett található gyűjtőkonténerbe kérjük elhelyezni az elhasznált háztartási 

olajat tartalmazó flakonokat! 

 



2. Sulizsák program 

Az olajgyűjtés mellett január hónapban belevágunk a Sulizsák programba is. 

Ez egy ruhagyűjtési akció, melyről részletesen olvashatnak a szervezők honlapján (https://sulizsak.hu/). 

Ugyancsak ezen a honlapon a GYIK menüpont alatt további információt kaphatnak a leggyakrabban 

feltett kérdésekre adott válaszok formájában. 

Az összegyűjtött ruhákért 50 Ft/kg összeget kapunk, amelyet - iskolai alapítványunk - a BOGÁNCS 

Alapítvány bankszámlájára fognak utalni. 

 

Nevelőtestületünk nevében szeretnék köszönetet mondani a tanulóink szüleinek és gondviselőinek azon 

segítő együttműködéséhez, mellyel sikerült távol tartanunk a vírust iskolánktól. 

Külön szeretném megköszönni azoknak a családoknak a felelősségteljes hozzáállását, ahol a család 

valamelyik tagjánál megjelent a vírus, ezért otthon tartották gyermeküket/gyermekeiket annak 

érdekében, hogy - akaratukon kívül - ne fertőzzék meg osztálytársaikat, illetve az iskola dolgozóit. 

Nem mindennapi kihívást jelentett a 2020-2021. tanév első négy hónapja, de a szülőkkel együtt sikerült 

megtalálni a megfelelő válaszokat ezekre a kihívásokra! 

Egészségben bővelkedő, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek! 

Varga László, intézményvezető 

 

https://sulizsak.hu/


 

 


