az ADVENTI időszak eseményei 2021

„Adventi hírnök friss fenyőág
Lobog az első gyertyaláng
Karácsonyt várva lázban a Föld
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúlt
Nincs már messze az Úr!”

A Sellyei Kiss Géza Általános Iskolában korán hozzákezdtünk a karácsonyi
készülődéshez, mivel november 28. volt advent első vasárnapja.

1. gyertya nov. 29. Hétfőn meggyújtottuk az adventi koszorún az első gyertyát.
Az ötödik osztályosok műsorával kezdődött a közös ünneplés. Téli versek és a
népi kalendárium említése után a közös dalunk első versszakát együtt énekelve
hangolódtunk az ünnepre.
2. gyertya dec. 06. A hatodikosok műsora során már a második gyertya is
világított a koszorún. Sajnos kevesen voltunk, mivel egy-egy osztály
karanténban van a vírushelyzet miatt. Már két versszak éneklésével
ünnepeltünk. A mai nap során még egy meglepetés várt ránk: megérkezett a

Mikulás és a krampuszok. Minden osztályt megajándékozott egy kis
gyümölccsel és szaloncukorral. Mindezt a DÖK szervezte.
3. gyertya dec.13. A hetedik osztályosok készítették a színvonalas műsort.
Kivetítőn követhettük hangulatos téli és karácsonyi képek segítségével az
ünnepi műsort. A világ több pontjáról hoztak nekünk népszokásokat és
hagyományokat. Ma már három versszakot énekeltünk az adventi dalból.
4. gyertya dec.17. Az utolsó gyertyagyújtó műsort nem erre a napra terveztük,
de mivel a járványhelyzet egyre több tanulót és karanténban lévő osztályt
érintett, ezért dec. 20-21. igazgatói szünet lett elrendelve.
A nyolcadikosok karácsonyi műsora során gyújtottuk meg a negyedik gyertyát.
Több verssel, közös énekkel és a decemberi jeles napok felsorakoztatásával,
néphagyományok ismertetésével örvendeztették meg társaikat.

Színvonalas műsorukat közös karaokéval zárták. Ismert dalokat énekelt együtt a
felső tagozat. Sajnos a karácsonyi ajándékozások és teadélutánok elmaradtak, de
januárban igyekszünk pótolni az osztálykarácsonyokat.
Egyéb programok:
Dec. 10-én, péntek délután Luca-napi projektet szerveztünk diákjainknak.
A tanítás végeztével tartottunk egy közös megnyitót, ahol ismertettük a délutáni
programokat, melyek közül kedvükre választhattak a gyerekek.
Különböző helyszíneken változatos programok várták őket:

1. Adventi AKTIVITY
2. Boszi-foci
3. Luca- napi kvíz
4. Adventi puzzle
5. Boszi bibircsók verseny

6. Karácsonyi TOTO
7. Ügyességi verseny
8. Bátorságpróba: Mi van az üvegben?
9. Szerelemjóslás: Ki lesz a férjem?
Az aulában adventi fények és táncok várták a jókedvű táncoslábú diákokat.
Jó hangulatban együtt töltöttük ezt a délutánt és vidáman készültünk az ünnepre.
Dec. 20.-jan. 02. tartott a téli szünet.
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