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Az idei adventi időszakban is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy tanulóink méltó́ módon, szeretetteljes 

légkörben és hangulatban készüljenek a szent ünnepre. 

 

A központi épületünk folyosójára meghitt karácsonyi hangulatú „szobabelső” került kialakításra.  

 

 
 
Hagyomány iskolánkban az, hogy adventi projekthetek keretében készülünk egyházi évünk legszebb ünnepére, 

Jézus születésére, a karácsonyra. A három hét keretében kreatív, vidám feladatokat oldottak meg, készítettek 

gyermekeink, életkori sajátosságaiknak megfelelően.  

Igyekeztünk, minél hangulatosabbá varázsolni és ünnepi díszbe öltöztetni iskolánkat. Minden tanteremben 

minden osztály saját karácsonyfát készített. A karácsonyfa készítésére, feldíszítésére, ajándékok elhelyezésére 

sokféle  ötletes megoldás született. 
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A projektet gazdagító részelemként a három hét alatt kutató munkát is kellett végezniük a tanulóinknak:  

1. hét témája a rénszarvas 
2. hét a klönböző országok karácsonyi szokásai 
3. hét a fenyőfa volt. 

A kisebbek projektmunkát végeztek, a nagyobbak prezentációban számoltak be tudásukról. 
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A témákhoz minden héten kapcsolódtak tesztek, totók, szókeresők, keresztrejtvény feladatok, amelyek kérdései 
az adventtel, a karácsonnyal, a népszokásokkal, a különböző országok karácsonyi szokásaival voltak 
kapcsolatosak.  
 
 
Karácsonyi irodalom olvasására buzdítottuk tanulóinkat, 
és az utolsó héten élménybeszámolókkal mutatták be  
az elolvasott műveket. 
 

 
 
 
 
 
 



Az utolsó héten a Biblia karácsonyi történeteit dolgoztuk fel, valamint versírásra buzdítottuk a tanulóifjúságot. 
Óriási sikere volt, remek versek születtek. 
 
 

Adventi versek 
 
 
Advent első vasárnapja, 
együtt várunk varázslatra, 
meggyújtjuk az  
első gyertyát, 
megtisztelve kis Jézuskát. 
 
Odakünn már hull a  hó, 
készülődik télapó, 
 hatodikán ő is eljő, 
ha megszólal az 
aranycsengő. 
 
Ősz szakállát pöndörgeti, 
orrát pedig törölgeti, 
nehéz ám az ő munkája, 
mégis képes a  csodákra.    
 
Kis jézuska elérkezett, 
szívünkbe merészkedett, 
a világot jobbá tette, 
Földünk az ő nevét zengte.   
 
 
 

Betegeket gyógyított, 
lelkeket buzdított, 
és ennek a hó borította kis városnak 
gyönyörű szép fényt adott. 
(Kapás Nóra 6.b) 
 
A szeretet ünnepén 
sokat szeretnénk, 
de belül tudjuk, hogy 
nem ez a fontos. 
 
Koronás időkben 
az egészség minden! 
De azért ünnepeljünk, 
hiszen újjászülettünk! 
Jézus megmentett 
azzal, hogy született 
erre a világra, 
mely bűnökkel volt „megáldva”. 
 
S itt vagyunk mi, a 7. b-sek, 
akik megírták e verset: 
kellemes ünnepeket! 
(Sinka Lajos 7.b) 

 
 
Fenyőfa illata száll a levegőben, 
hópelyhek keringenek most a fényes éjben. 
Ez a legszebb ünnep, ezt nem vitathatom, 
az évben történt sok rosszért most kárpótolhatott. 
Összegyűlik a nagy család, a szívekben szeretet. 
Ennél jobbat szerintem kívánni sem lehet. 
A szaloncukros kosár is ott van a fa alatt, 
a gyerekek az udvaron élvezik a havat. 
Béke száll a városra, esti nyugalom… 
Azt, hogy meddig marad így, sajnos, nem tudom. 
Addig is pihenjünk, és emlékezzünk meg, 
hogy 2000 éve Megváltónk született! 
(Ollé Kincső 7.b) 

 
Karácsonykor minden ember 
örül, örül nagy örömmel. 
Sütisütés, mézeskalács, 
ezt várja már a kis Balázs. 
A fa alatt sok ajándék, 
labda, medve, sok-sok játék. 
Körbe üljük a nagy asztalt, 
együtt eszünk a családdal. 
Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok! 
(Sütit sütni holnap fogok.) 
(Angyal Lora Zsófia 7.b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A karácsony 
 
Eljött a várva várt ünnepünk, 
egész héten otthon lehetünk! 
A Jézuska nyolc után már nem jön, 
különben a bírság testet ölt. 
 
Vásárlási sokadalom, 
Jézuska a teraszon. 
Templomba járási tilalom, 
gép előtt az igét hallgatom. 
 
Az évnek mindjárt vége, 
a felvételire gyakorolni kéne! 
A maszkom jövőre talán, 
mindörökre leszáll! 
Mindezek ellenére kívánom, 
legyen áldott, békés a karácsonyod! 
(Tatár Csaba, Ternák Zalán, Molnár Balázs, 
Bihari Soma 8.b) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karácsonyi ének 
 
Jézus megszületett a jászolban, 
A karácsonyt jelenti számomra. 
Együtt a család, 
Megbeszéljük egymás baját. 
Zengi az ajkam az éneket, 
 
Ne csak most, máskor is adjunk annak, aki kéreget. 
 
Ezt a napot köszönöm szépen, 
Becsüljük meg egymást, többet nem kérek. 
Egy évben egyszer eljön ez a nap is, 
Mikor a szeretet és a jó kedv nem hamis. 
Lassan megszül Mária, 
Nem kell már sokat várnia. 
József boldog, mosolyog, 
Dicsérjétek Krisztus nevét, mert van jogotok. 
Karácsonykor pihenjetek, nem vagytok ti robotok, 
 
Díszítsük a fát fel. 
Anya minden jóval lát el, 
Jönnek a pásztorok szamárháton. 
 
Az utcán nincs kedvesség, mindenkinek a baját 
látom. 
(Suki Ernő 8. a) 
 

 
A három hét feladatait nagy precizitással, lelkesedéssel, örömmel oldották meg az osztályok.  

Magas színvonalú, igényes munkákat nyújtottak be.  

 

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel az idén rendhagyó módon a karácsonyi műsor a 4.a és 4.b 

osztályok közreműködésével került bemutatásara és felvételre.  Az udvari Betlehemi helyszínt felhasználva 

látványos, modern köntösbe öltöztetett, különleges fénytechnikával színesített bibliai történettel emlékeztünk a 

több mint 2000 éves csodára.  

 

 

 
 
 



 
 
Csőke Gábor 6.b osztályos tanulónak és édesanyjának, Csőkéné Nagy Tündének, hogy kreativitásukkal és 
munkájukkal hozzájárultak iskolánk udvarának díszítéséhez. Nagy örömöt szereztek minden Bethlenes 
tanulónak. 
 

 
 
 
Az idei adventi időszakunkban meghirdetett „BETHLEN ANGYALAI JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓ” keretében a 

szülők és a tanulók adományaiból 16 Bethlenes tanuló karácsonyi álmát tudtuk teljesíteni. Hálásan köszönjük! 

 

 
 



 

Köszönjük a kedves szülőknek a sok karácsonyi és újévi jókívánságot!  

Idézet két szülő leveléből: 

 
„Nagyon szépen köszönjük az ajándékot! Hálás vagyok érte! Nagyon, nagyon örült a gyermek! Alig várta, hogy 

hazaérjünk, és kibonthassa! Áldott, meghitt, és Boldog ünnepeket kívánunk, minden kedves osztálytársnak!  A 
Tanító néniknek, Tanító bácsiknak, Tanárnéniknek, Tanár bácsiknak! Külön köszönjük Drága Tanító néninek, a 
sok türelmet! Áldás, békesség!” 
 
„Kedves Mindenki! 
 
Ismét eljött az év vége, amit mindannyian annyira várunk minden évben. Akár szülők, akár diákok, akár tanárok 
vagyunk.  
Ez az év nagyon más volt, mint eddig bármikor, bármelyik évünk.  
Nagyon sok minden történt, sok mindenen kellett változtassunk annak érdekében, hogy az életünk egy 
viszonylagos normál mederben mehessen tovább minden baj ellenére.  
Az oktatás is fenekestől felfordult.. Nehéz a gyerekeknek, nehéz a tanároknak is nap mint nap helyt állni ebben 
a helyzetben.  
Köszönetet kell mondjunk az osztályfőnökünknek és minden, az osztályban tanító pedagógusnak a segítségért, 
az odafigyelésért, amit a gyerekeink a mindennapokban tapasztalhatnak tőlük!  
Reméljük, hogy mindenkinek egészségben, békességben telnek az ünnep és a szünidő napjai!  
 
Bizakodjunk, hogy egy sokkal szebb új év köszönt ránk 2021-ben! 
 
Legyen mindenkinek boldog, békés karácsonya! 
Kívánok nagyon boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, vírusoktól mentes új évet! 
Ölelés minden szülőnek, tanárnak és a gyerekeknek!” 
 

 


