Karácsonyi gála és játszóház
A kazári Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában az utolsó tanítási nap is mozgalmasan telt.
December 20-án reggel az osztályfőnökök tartottak egy utolsó
osztályfőnöki órát, amíg az iskola vezetői értékelték a
korábban elkészített betlehemeket. Mindegyik alkotás legjobb
volt valamiben, így a nap zárásaként az osztályok megkapták
jutalmukat.

Ezután az osztályok átvonultak a tornaterembe megnézni az iskola karácsonyi gálaműsorát. A
műsort az énekkar nyitotta meg a Csillagfényes
csöndes éjjel című énekkel, melyet Márkusné Kovács
Nelli tanárnő vezetett. Ezután Horváthné Berze
Marianna igazgatónő mondott beszédet.
Majd
karácsonyi dalokat énekeltek az alsós népi énekesek,
akiket Kubinyiné Szabó Katalin tanárnő készített fel.
Regöléssel készültek Andrássy Ferenc tanítványai.
Ezután az 5-6. osztályos népi énekesek léptek fel, majd
János napi köszöntővel készültek a 3-4. osztályos
néptáncos tanulók, akiket Szolnoki Borbála tanárnő
tanított be. Betlehemezést adtak elő a színjátszós és hittanos tanulók, akiket Gecse Boglárka,
Berzák Stefánia és Kubinyiné Szabó Katalin tanárnők készítettek fel. A betlehemezés után a
felsős népi énekesek következtek, hozzájuk csatlakoztak ezután az iskola kis zenekarának
tagjai, akiket Hrúz Dénes tanított be a műsorra. A gála lezárása pedig a közösen megtanult Add
tovább és a Mennyből az angyal című énekek
eléneklése volt.
A gála után kezdetét vette a karácsonyi játszóház. A
gyerekek már előzetesen behozták a megunt, de jó
állapotú játékaikat, amiért cserébe petákokat kaptak,
ami a játszóházban használható pénz volt. A
különböző tantermek átalakultak. Az egyik teremben
a Polar Express című karácsonyi filmet nézhették, akik
megunták a játékot. Egy másik teremben büfé
működött. A következő teremben a behozott játékokat
lehetett megvásárolni a gyerekeknek. Az egyik terem
„bűnbarlanggá” vált, ahol sorsjegyet, zsákbamacskát
lehetett venni petákokért, vagy ruletten, pókeren, logikai
játékokon sokszorozhatták meg a pénzüket a bátrabbak.
Bütyköldében készíthettek karácsonyi díszeket, a
kisebbek színezhettek és logikai játékokat is játszhattak.
Valamint társasjátékokkal gyűjtögethettek még
petákokat a szerencsések.

Akik inkább a sportot választották volna ezen a napon is, azoknak a tornacsarnokban, a folyosón
volt lehetőségük játszani. Meghirdették a karácsonyi focikupát. Pingpong, dartstábla és még
hasonló ügyességi feladatokkal mérhették össze rátermettségüket a gyerekek.
Délben ért véget a játszóház, amikor is Horváthné Berze Marianna igazgatónő értékelte a
gyerekek munkáját, okleveleket adott át és lezárta a programokat.

December 21-én este 5 órakor a karácsonyi gála műsorával az iskola tanulói is felléptek a kazári
templomi műsorban is az ovisok, és az asszonykórus mellett.
Visszatekintve mozgalmas időszakkal zártuk a 2019-es évet az iskolában. Reméljük, a
következő évünk is hasonlóan programokban gazdag és vidám lesz.
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