
 

 

Karácsonyi előkészületek az iskolában 

A kazári Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az adventi 

időszak rengeteg színes programról szólt. December első napjaival kezdetét vette a 

készülődés. A gyerekek a közös karácsonyi dalt tanulták és díszítették a termeiket, az 

iskolát és az iskola karácsonyfáját. 

December 3-án az alsós gyerekek az ovisokkal együtt megnézték a Mikulás színház 

előadását. 

„Az én karácsonyom” rajzpályázatra is sok rajzot készítettek tanulóink. Az ügyes kézű 

gyerekek közül Gyenes Amina rajzával elhozta az első helyezést is. 

December 6-án az alsós gyerekeket meglátogatta a Mikulás az iskolában is, a kicsik pedig 

versekkel és dalokkal köszönték meg a finomságokat. A felsős osztályok megtartották 

ezen a napon a Mikulás-bulikat, valamint megajándékozták egymást. 

 

December 13-án Luca-napi vigasságokkal töltötték a 

gyerekek az időt. Ezen a napon nagyon színes 

programokon próbálhatták ki az érdeklődők, hogy 

milyen hagyományok kapcsolódnak a karácsonyt 

megelőző naphoz. A délelőtt zumba bemutatóval 

kezdődött a tornacsarnokban. Varga Viki tanárnéni 

tanítványaival készült karácsonyi dalokra, amivel 

rögtön sikerült mindenkit jókedvre deríteni. Ezután az osztályok elkészítették a saját 

betlehemeiket. Mindent felhasználhattak hozzá, így voltak, akik újrahasznosítottak 

néhány háztartásban található dolgot pl. fakanálból készítették el a bábukat. Néhány 

szülő is lelkesen csatlakozott a gyerekekhez és segített nekik a délelőtt folyamán. Az 5. 

osztály kis csapata minden osztályt végig 

járt és kotyolt, vagyis jókívánságokat 

mondott a jövő évre. Ezzel egyidőben 

mézeskalácsokat, lucaszékeket lehetett 

készíteni. A Luca-naphoz kapcsolódik a 

búzaültetés és a hagymakalendárium 

készítése, amiből a következő év termésére 

lehet következtetni. Erre Szolnoki Bori 

tanárnéni tanította meg az érdeklődő 

tanulókat. A tornacsarnok időközben 

átalakult, mert a fiúk nagy örömére teqball- bemutató után ők maguk is játszhattak. A 

délelőtti Luca-napi vigasságok után a népzene tanszakosok félévi vizsgája következett. A 

kistornateremben szívesen várták a szülőket és az érdeklődőket a karácsonyi 

hangversenyükre a gyerekek, akiknek ez egyben a vizsgájuk is volt.  



 

 

December 18-án falujárást tartottunk karácsonyi 

műsorunkkal. János-napi köszöntővel a 3-4. osztályos 

tanulók és betlehemezéssel a színjátszós és hittanos tanulók 

végig járták Kazárt. A gyerekek a bolt előtt, az 

önkormányzatnál, az ovisoknál és az Öregek Napközi 

Otthonában is felléptek és mindenhol nagy szeretettel és kis 

finomsággal fogadták őket.  

 

A karácsonyi projektet december 20-án zárta az iskola a karácsonyi gálával és a 

karácsonyi játszóházzal.  

Berzák Stefánia 


