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A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola lapja 
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Varázslatos tanévnyitó 

Ki ne álmodna arról, hogy egy napon találkozik a nagy varázslóval, aki teljesíti egy 

kívánságát?! 

Nos, akár hiszitek, akár nem, én szeptember elsején kettővel is találkoztam. Azoknak, akik nem 

voltak ott, elárulom, hogy iskolánk felső tagozatán láttam őket. Tanévnyitó ünnepélyre jöttek, 

az ovisokat kis elsősökké varázsolták, majd átváltoztak iskolavezetőkké. Alig hittem a 

szememnek. Hogy mik történnek a mi iskolánkban?! 

Képzeljétek, 56 kis elsőssel gazdagodott az iskolánk! Szabó Péter polgármester úrtól még 

sulikezdő csomagot is kaptak telis tele hasznos ajándéktárgyakkal. De ez még nem minden! Az 

igazgatónő elmondta, hogy az osztályfőnökök névre szóló emléklapokat is átadnak a kicsiknek, 

melyen ott fog díszes betűkkel szerepelni, hogy a mai naptól ők is deákos diákok. Milyen jó 

manapság kis elsősnek lenni!  

No de az se búslakodjon, aki már kicsit öregebb diák! Bár szomorkás az idő, csepereg az eső, 

hamarosan kisüt majd a nap, és csodálatos, élményekkel teli tanév vár mindenkire. De tudjátok, 

ebben is hinni kell pont úgy, mint a csodákban! Mert a csodák igenis léteznek!   

 M. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 
 

Újra együtt! 

2022.08.31-én a 2.b osztály a nyári szünet végén újra találkozott. A strand melletti játszóteret 

vették birtokba. Örömmel üdvözölték egymást és a tanító néniket. Marika néni mókás 

feladatokkal látta el őket. Párokban egymásról új információkat gyűjthettek, utánoztak 

állatokat, gyűjthettek ,,kincseket”, amikből fantáziadús képeket alkottak, rengeteget 

szaladgáltak és mosolyogtak. Jó volt újra találkozni! 

         Kissné Kiss Emília tanítónő 

 

HETEDHÉT 

NYÁRBÚCSÚZTATÓ 

 

 

Augusztus 29-én Nyárbúcsúztató, játékos együttlétet tartott a „Hetedhét” 2. a osztály az 

Ürgemezőn. Ugyan a nyár tovaszáll, ahogy sok vers dúdolja, de az emlékek megmaradnak. 

Játékos keretben elevenítettük fel a vakációs élményeket, bekötött szemmel is próbáltunk 

figyelni egymásra, játszottunk gondolatolvasót és izgultunk is a vizes vetélkedőn. A 

felszabadult hangulat, sok nevetés abban is segített, hogy új osztálytársunk gyorsan „otthon 

érezte magát”. Örömteli volt a találkozás, lelkesen kezdjük az új tanévet. A szülők jelenléte és 

játékos kedve pedig megerősíti a bizalomteljes közös gondolkodást.  

Fitt Szabolcsné Márti néni  



 
 

Szeptemberi sulihangoló 

Idén az első tanítási napon osztályfőnökünk úgy döntött, megszínesíti az iskolakezdést, így már 

délután kerékpárra pattantunk és a cseresznyési erdei iskola felé vettük az irányt. Három 

fantasztikus napot, két felejthetetlen éjszakát töltöttünk együtt. 

A szülők segítettek kihozni a csomagokat és a háromnapi ellátmányt. Az első este a 

szalonnasütést a lányok oldották meg a konyhán, mert az egész napos eső eláztatta a tűzifát, de 

a pillecukorhoz mégis sikerült a fiúknak tüzet rakni.  

Másnap csapatépítő foglalkozásokon vettünk részt, melynek része volt a közös reggeli és ebéd 

elkészítése. Akadt a fiúk között, aki először pucolt krumplit. Mennyei volt az ebéd, és a délutáni 

vetélkedőbe már a szülőket is bevontuk. Megérkezett az elmaradhatatlan pizza is, majd Dave 

szolgáltatta a talp alá valót. Mire feljöttek az első csillagok, Dani, Judit néni férje már fel is 

osztotta a csapatokat az éjszakai 5km-es túrához. Nincs semmi ahhoz fogható, mikor az erdei 

tisztás közepén feltekintsz az égre, és csillagok milliói ragyognak fel. 

Másnap palacsintával várt minket Judit néni a reggelinél. Szegény az allergiája miatt nem tudott 

pihenni, és hasznossá tette magát. Köszönet érte! 

Várjuk a következő ottalvós bulit! 

Flóra, Viki, Janka, Brigi, Nóra, Panna és Dia 

7. osztályos tanulók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécsi meglepetés  



 
 

Pécsi meglepetés 

Még a tavalyi évben közösen megbeszéltük, hogy szívesen kipróbálnánk a „lézerharcot”. 

Judit néni előállt az ötlettel, irány Pécs a „Laser Corner” belvárosi pincerendszere. Nagyon tetszett 

MINDENKINEK az ötlet, mert…..tömegközlekedéssel jutottunk el Pécsre. A paksi pályaudvaron a 

7.30-kor induló járatra nem kevesen vártak rajtunk kívül. De, mivel 

mi utaztunk a „legmesszebb”, ezért biztos felszállók lehettünk. Az 

út érdekes és mókás volt.  

Mikor megérkeztünk, azonnal a „harc” helyére mentünk. 

FANTASZTIKUS, IZGALAMAS, taktikus és néha bosszantó egy 

órában volt részünk.  Bárcsak kétszer vagy százszor ennyit 

játszhattunk volna! Délben a helyi bevásárló központban kaptunk 

két óra szabad időt. Sokáig ültünk a gyorséttermek előtt végig 

kóstolva a kedvenc egészségtelen finomságokat. Ezután egy 

több kilóméteresnek tűnő - valójában 3,8 km-es - belvárosi sétán 

vettünk részt. Pécs gyönyörű!!! 

Majd a fél négyes busszal, ami nagyon kényelmes volt, indultunk haza. 

Ui.: Még, még, még, ennyi nem elég! 

Robin, Peti, Bálint 

7. osztályos tanulók 

 

Petőfi szavalóverseny Sárszentlőrincen 

2022. szeptember 28-án, a hagyományoknak megfelelően immár XXX. alkalommal került 

megrendezésre a Petőfi Sándor Szavalóverseny Sárszentlőrincen. 

Intézményünket és ezzel egyidejűleg Paks városát két harmadik osztályos tanuló képviselte a 

megmérettetésen. Beliczai Benjámin 3. b osztályos tanuló Petőfi Sándor: Ezrivel terem a fán a 

meggy c. versét adta elő (felkészítette: Lisztmajerné Bock Brigitta), Pereg Zalán György 3.a 

osztályos tanuló Petőfi Sándor: A tintásüveg c. költeményét szavalta (felkészítette: Puppné 

Oláh Szilvia). 

Mindkét fiú szép eredménnyel zárta a versenyt. Zalán III. helyezést ért el, Benjámin 

különdíjban részesült. 

Lisztmájerné Bock Brigitta felkészítő tanító 

 

 



 
 

A Népmese Napja 

Aki nem csupán a pillanatnak szeretne élni, úgymond keresi az élet értelmét. Ez a legelemibb 

szükséglet mégis a legnehezebb feladat. Az élet értelmének felismerése nem egyik napról a 

másikra következik be, hanem hosszú fejlődés eredménye. Minden életkorban keressük és 

minden életkorban meg is találunk belőle valamit. E hosszú folyamat kisgyermekkorban 

kezdődik és legalapvetőbb eszköze a mesék tárháza.  

A gyermeknevelés során minden témában, minden időben elő vehetjük a mesék végtelenül 

gazdag világát, élhetünk szimbólumaival. A növekedő gyermek könnyebben megismeri 

önmagát és közben fejlődik, alakul az a képessége, hogy másokat is megértsen. 

Intézményünkben az oktatás elképzelhetetlen nevelés nélkül, ezért különösen fontosnak tartjuk, 

hogy a mesék, népmesék mindennapjaink része legyen. Idén iskolánk 2.a osztálya nagy 

izgalommal készült a Népmese Napjának ünneplésére. A kismalac és a farkasok című népmesét 

bábok segítségével varázsolták az alsó tagozat elé. A mese kiegészült humoros formában, de 

tanító jelleggel közmondásokkal. Magyar Anita a disznótor ínycsiklandó ízeit verses formában 

kínálta a nagyérdeműnek. Közös énekléssel, tánccal kerekítettük le az együtt töltött délutánt. 

Fitt Szabolcsné 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Idősek napja  

Szeptember 30-án, pénteken délután rendezte meg iskolánk az idősek napja alkalmából a 

nyugdíjas pedagógusok találkozóját. Az iskola DÖK csapata egy kis műsorral készült. A 

műsorban Schmidt Áron 6.osztályos tanuló köszöntötte iskolánk nyugdíjas pedagógusait, majd 

Engert Jázmin (4.o.), Varga Melinda (5.o.), Staub Réka (5.o.), Till Mercédesz (8.o.) és Péri 

Dániel (6.o.) tanuló szavalt el egy –egy verset. A végén a 4.b. tanulói egy meglepetés számmal 

készültek: németül egy táncos zenés dallal vidították fel a volt tanárokat. Ezután a könyvtárban 

egy kis sütizésre és nosztalgiázásra került sor. 

Terebesiné Kasza Mária 

DÖK munkáját segítő pedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deák- nap az alsó tagozaton 

Iskolánk, az egykor III. számú Általános Iskola néven ismert - és elismert - intézmény 35 évvel 

ezelőtt vette fel „a haza bölcsének” nevét. 

Névadónk, Deák Ferenc tiszteletére minden tanévben megrendezzük Deák - diáknapunkat, 

melyen érdekes, szórakoztató programokkal kedveskedünk tanítványainknak. 

A programsorozat első állomása most is a Városháza előtti park volt, ahol a 4.a osztályosok 

megemlékezését követően koszorút helyeztünk el a Deák szobron. Ezt követően első 

évfolyamos tanulóinkat deákos diákokká avattuk a gólyaavató ünnepség keretein belül. 

S hogy mi történt ezután? Volt itt minden, mi szem szájnak ingere! 

Tízórai szünetben a tálcákon mindenféle finomság csábította a falatozni vágyókat: sült tök, 

maffin, rétes és még annyi minden, hogy felsorolni sem tudom. Képzeljétek! Engem is 

megkínáltak!  



 
 

Programajánlatunk a következő volt: diótörő verseny, kaszinó, puzzle, rejtvényfejtés, macis 

könyvjelző és gomba készítése, gyurmázás… 

Minden programunk valamilyen módon kapcsolódott Deák személyéhez. Hiszen mi tudjuk ám, 

hogy kedvenc állata a medve volt, hogy kedvenc csemegéi közé tartozott a dió, hogy szeretett 

kaszinóba járni. Nem véletlen tehát, hogy ezeket a programokat választottuk ezen a kellemes, 

napsütötte késő őszi napon. 

Teli hassal és sok-sok élménnyel gazdagodva indultunk haza kora délután, hogy az 

otthoniaknak elmesélhessük, milyen jól telt számunkra ez a szombati tanítás nélküli munkanap. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tehetséges paksi fiatalok 

 

Iskolánk floorball csapata 2022. október 23-án vehette át a Csengey Dénes Kulturális 

Központban  a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díját sport kategóriában.  

A díjazott csapat tagjai: 

Lányok: Hanol Luca, Herger Jázmin (Paksi Vak Bottyán Gimnázium), Hingl Réka, Horváth 

Flóra, Mészáros Viktória, Pulai Brigitta, Ulbert Nóra  

Fiúk: Bán Kristóf, Flaisz Robin, Hanol Patrik, Hanol Péter, Németh Gergő Dávid, Pál Bence, 

Pintér Márk, Ulbert Zoltán  

A tanulók 1. osztályos korukban ismerkedtek meg a floorball sportággal. Először a lányok, 

majd tőlük ellesve a fiúk is. Tanórán és sportköri foglalkozásokon rendszeresen gyakoroltak. 

Alsó tagozatban változó eredményeket értek el. 2021-ben aztán a kitartás meghozta 

gyümölcsét. Kiléptek az iskolán kívül, leigazoltak az érdi AresHC U13-as csapatába. 

Rendszeresen játszottak a Magyar Floorball Szövetség korosztályos bajnokságaiban, ahol 

mindig a dobogón végeztek. A megszerzett rutin a Diákolimpián kamatozódott. A csoport 

sokrétű, vannak benne labdarúgók, kézilabdások, de eredményt a floorball sportágban tudtak 

felmutatni, bár eredményesen szerepeltek röplabdában, kézilabdában és atlétikában is. 

Eredményeik: 

 Kispályás floorball diákolimpia országos döntő – 2022 – országos III. hely 

 Unihoki floorball diákolimpia országos döntő lány – 2022 - országos II. hely 

 Unihoki floorball diákolimpia országos döntő fiú – 2022 -  országos II. hely 

 U13 floorball unihoki országos bajnokság lány – 2021 -2022 – országos II. hely 

 U13 floorball unihoki országos bajnokság fiú – 2021-2022 – országos III. hely 

 U13 floorball nagypályás országos bajnokság – 2022 – országos I. hely 

 U13 kupa – 2022 – nemzetközi I. hely 

 Nagypályás Diákolimpia lány V. korcsoport – 2022 – országos IV. hely 

A siker nemcsak a tanulók érdeme! Köszönet Tömöri Éva tanítónőnek, aki alsó tagozaton 

foglalkozott a gyerekekkel és megszerettette velük a sportot, továbbá Poór József tanár úrnak, 

aki felkészítette őket a versenyekre! 

 

A nagy csapat: 

 

 



 
 

 

 

Egy hét Erdélyben 

Október első hetében utaztunk Kézdivásárhelyre diákcsereprogrammal. Hajnalban indultunk a 

16 órás útra, ami alatt kétszer álltunk meg. Először Aradon, a vértanúk emlékművénél, majd 

Déván, a vár alatt. Mire estére Kézdivásárhelyre értünk, az ottani fogadó szülők már vártak 

minket a GÁMOK (Gábor Áron Műszaki Oktatási Központ) udvarán. Én ötödikes vagyok, de 

engem egy hetedikes fiú fogadott, és vele jártam iskolába azon a héten. Voltak olyan tantárgyak 

is, amiket én még nem tanulok. Például tanultam bioszon az agyvelőről, matekon gyököt 

vontam, és románon megtanultam köszönni. A család többször elvitt engem kirándulni, például 

a gyimesi bobpályára, a városi műjégpályára vagy a Szent Anna tóhoz (a képen). Szívesen 

mennék máskor is vagy akár ki is költöznék Erdélybe, mert nagyon szép és nyugodt a táj.  

Nagypál Márton 5. oszt. 

 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

Márton nap 

November 11. Péntek. 

Az alsó tagozat udvarán hangos gágogással üdvözlik tollas vendégeink (Ottó és Otília: Háhn 

Flórián libái) az iskolába érkezőket. 

Még a TelePaks dolgozói is felbukkannak az udvaron. 

A kapun kívülről kíváncsi szempárok fürkészik, mi van nálunk készülőben. Mert van valami a 

levegőben, az már bizonyos! 

Háromnegyed nyolckor végre mindenki megtudja, mi ez a nagy sürgés – forgás, izgatott 

készülődés.  

Lisztmájerné Bock Brigitta, az alsó tagozat igazgatóhelyettese lelkesen köszönti a 

megjelenteket, s ismerteti a napi programtervet. 

Libajelmezbe öltözött tanítónők rigmusai, csujjogatásai hallatszanak a tömegből, majd ügyes 

kis versmondók idézik meg a nap ünnepeltjeit. Másodikos tanítványaink  mondóka kíséretében 

járnak társaik között, s vesszővel érintik meg őket. S hogy mindezt miért teszik? 

Kicsit később elárulom, de addig annyit megsúgok: egy régi szép hagyományt keltenek életre. 

Nemzetiségi német nyelvet tanuló gyermekeink lámpással a kezükben éneklik el a Laternliedet 

- ezzel is fokozva a kellemes hangulatot. 

A szünetekben libás dalokat énekelnek, népi játékokat játszanak, libát legeltetnek, lámpás 

felvonuláson vesznek részt a gyerekek. Magyar órákon megismerkednek Szent Márton 

legendájával, délután pedig kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, ahol libás dolgokat 

készítenek. 

Tudjátok mi lesz az uzsonna? 

Libazsíros kenyér!!! De ez még titok! Csak ti tudjátok és én! 

És akkor most Fittné Márti néni mesél nektek… 

 

A Márton napról még…. 

 



 
 

A november 11-i Márton nap zárja le a népszokás 

szerint az éves gazdasági munkákat, kezdetét veszi 

a természet téli pihenő időszaka, e napon kóstolták 

meg az újbort és vágtak le először tömött libákat. 

Napjainkban ebből  leginkább a Márton-napi 

liba fogyasztása maradt fent. Intézményünkben 

azonban célunk, hogy a hagyományokat eredeti 

forrásuk szerint ápoljuk, tanítványainknak az értéket 

közvetítsük. Sokan nem tudják, hogy Szent Márton 

Magyarország társvédőszentje is. Szent István király 

is felkarolta tiszteletét, hadjárataiban a zászlókra 

tűzte arcképét, hiszen ő maga is katona volt. 

Az idei Márton napot bővítettük egy szép néphagyománnyal: Szent Márton 

vesszeje címmel. Ez időre befejeződött a jószágok 

hazaterelése. A pásztorok ezen a napon egy csomó vesszőt 

adtak ajándékba azoknak a gazdáknak, akiknek a barmai 

kijártak a legelőkre. Ahány ága volt Szent Márton 

vesszejének, annyit malacozott a disznó. A pásztorok Márton 

estéjén végigjárták a falut és a házakhoz jókívánságokkal 

tértek be. A nehéz munkák vígasságokkal zárultak.  

A 2.a osztály is a vidámságot és jókívánságokat elevenítette fel, amikor friss, 

zöld ágakkal tanulótársaikat „vesszőzték meg”. 

Árok partján ül a liba, azt gágogja, hogy galiba. 

Paradicsom, paprika, papucsban jár a liba. 

Fitt Szabolcsné 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

“Zöldalma” kupakgyűjtés 

Iskolánk tanulói az idei évben is részt vettek a Zöldalma program kupakgyűjtési akciójában. A 

gondos gyűjtőmunka eredményeképpen összesen 59 zsák telt meg kupakokkal, melyek 792,25 

kg súlyt nyomtak, ami tanulónként közel két és fél kilógramm kupakot jelent. 

Köszönjük szépen a szülők, hozzátartozók aktív közreműködését is!  

          Borsné Kern Mária 

 

Szerettünk, óvtunk, védtünk… 

 

2022. november 16-án 1700-kor a Csengey Dénes Kulturális Központben kezdte meg a 

vetélkedést a Szeresd, Óvd és Védd! címmel meghirdetett vetélkedőn iskolánk Zöld küllők 

nevű csapata. 

A megmérettetésre nyolc csapat nevezett: nagydorogi, dunakömlődi, dunaföldvári és paksi 

oktatási intézmények pedagógusai valamint civil szervezetek képviselői versengtek egymással. 

Iskolánkat: Beliczai – Bérdi Edit, Borsné Kern Mária, Molnár Tamásné Nikl Éva és Pintér 

Anikó képviselte. 

A szervezők alaposan próbára tették a versenyzők tudását, képességeit: bemutatkozó 

verseikben előre megadott szavak felhasználásával kellett rímeket faragniuk. Magyarország 

bioszféra rezervátumai, védett állatok latin nevei, keresztrejtvény, 2022 védett élőlényei 

(puzzle), filmzenék felismerése, hajtogatás, stb szerepletek a feladatok között. 

Tanító nénijeink nagyon jól szerepeltek: 4. hellyel zárták a szellemi vetélkedőt. 

A legjobbnak ítélt bemutatkozó verset előadó csapat nyerte el a jövő évi verseny rendezési 

jogát. Ez a nemes feladat a mi iskolánkra vár! 

Gratulálunk pedagógusainknak a méltó helytálláshoz! A jövő évi verseny megszervezéséhez 

sok jó ötletet, kreativitást kívánunk! 

          M. A. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Mézes reggeli  

Tudtátok? 

November 18. a mézfogyasztás napja. 

Mi tudtuk, és meg is ünnepeltük! Hogy hogyan? Elmesélem. 

Városunkban lakik egy nagyon kedves házaspár, Solymosi Gyuri bácsi és felesége, Ani néni, 

akik szabadidejükben méhészkedéssel foglalkoznak. Felajánlották, hogy minden alsós 

osztálynak ajándékba adnak egy-egy kis üveg mézet, hogy megízlelhessék, milyen a napraforgó 

méz, a vegyes virágméz és az akácméz. Ezúton is köszönjük a kedvességüket! Megédesítették 

a napunkat! 

A mézkóstolgatás mellett a gyerekek az otthon elkészített süteményekkel, mézből készült 

édességekkel kedveskedtek társaiknak. 

Ritkán van ilyen édes-mézes napunk, de ígérjük, jövőre újra megemlékezünk a szorgos kis 

állatsereg által készített finomságról. 

 M. A. 

 

  

Mikulásvárás 

 

A “ZÖLDALMA” program keretén belül  az “Együtt a parlagfű ellen alapítvány” az idei évben 

is megvendégelte iskolánk nyolc kisdiákját székhelyén, ahol a közeledő mikulás nap 

alkalmából fonalból készíttek télapót a gyerekek. Természetesen most sem tértek haza üres 

kézzel, mert ajándékul csokimikulást és egy zsák narancsot adtak a vendéglátók az osztály 

valamennyi tagjának. 

 

Kupát kaptak 

 

A Tolna Megyei Diáksport Tanács - két év kihagyás után - az idei évben ismét díjazta a 

2021/2022. évi országos diákolimpiákon dobogós helyezést elért sportolókat. 14 sportág 206 

versenyzője vehetett át elismerést a díjátadón, melyet már hagyományosan a Szekszárdi Garay 

János Gimnázium dísztermében rendeztek meg. Iskolánkból 22 tanuló vehette át a kupát. 



 
 

Mindhárom csapatunk az előkelő 2. helyen végzett az előző tanévben a Floorball diákolimpia 

országos döntőjén. 

Díjazottak:  

Fekete Olivér, Franyuk Gergő, Gangel Gergő, Lőrinc Nimród, Péger Péter, Reichert Ákos, 

Scmitzberger László Máté, Sitkei Áron Balázs 

Hanol Luca, Hingl Réka, Horváth Flóra, Mészáros Viktória, Pulai Brigitta, Ulbert Nóra 

Bán Kristóf, Flaisz Robin, Hanol Patrik, Hanol Péter, Németh Gergő Dávid, Pál Bence, Pintér 

Márk, Ulbert Zoltán 

Felkészítő pedagógusok: Klopcsikné Somorjai Mária,  Tömöri Éva, Poór József 

Büszkék vagyunk tanulóinkra és köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DECEMBERI PROGRAMOK 

Fitt Szabolcsné, Márti néni összefoglalója 

„Tüsi Mikulás” Cseke Klárival 

A Miklós napi ajándékozás szép szokását, a szülők nagylelkűségének köszönhetően, a 2. a 

osztály is élvezhette. A Mikulás zsákjában élmény lapult. December 8-án csomagolhattuk ki: 

zene, ritmus, hangszerek, közös éneklés, játék. Mindezt Cseke Klári tette befogadhatóvá, 

hasznossá, örömtelivé a gyerekek számára.  

 

 

LUCA-NAP 

December 13-án, Luca napi népszokások ápolásával foglalkozott a 2.a osztály. Miután 

Dunakömlődön 8 km-t túráztunk a gyönyörű Juhász-völgyben, a Szent Imre Plébánia közösségi 

házában pihentünk meg. Felelevenítettük Szent Lucia életét, majd e jeles nap gazdag 

néphagyományait: Luca széke, éjféli mise, Luca gombóc, szentelt gyertya, időjárási 

megfigyelések. Végül az életet jelképező, karácsonyra kizöldülő Luca búzát is elültettük. 

Nagyon emlékezetes, élménygazdag napunk volt. Ismét köszönet a szülőknek, hogy ez az 

alkalom létre jöhetett. 

 

  



 
 

 

 

LÁTOGATÁS AZ ÉLETFA IDŐSEK OTTHONÁBA 

 

December 20-án a 2.a osztály meglátogatta a Paksi Életfa Idősek Otthonának lakóit. Karácsonyi 

műsorral, énekekkel, versekkel, citera muzsikával ajándékoztuk meg az időseket. A gyerekek 

rajzokat készítettek jó kívánságokkal, melyet összefűzve szintén átadtunk, hogy arcukra örömöt 

varázsoljunk. Sikerült.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A SZÚRÓS SZŐRŰ BÁRÁNYOK 

Az alsós tanító nénik karácsonyi műsora 

 

Évszázadok óta a Karácsony csodáját az ajándékozás 

szokása is kíséri. Ahogy a pásztorok és királyok 

ajándékokat vittek a gyermek Jézus jászlához, úgy a 

családtagok is ajándékot adnak egymásnak, hogy az új 

esztendő  többi napját is ez az öröm kísérje. Az alsós tanító 

nénik egy karácsonyi történet eljátszásával lepték meg 

tanítványaikat. A történetben két szúrós szőrű kis bárány 

születik, akik nem kellenek senkinek. De a betlehemi 

éjszaka fényességében csoda történik velük és a világ 

legszebb bárányaivá változnak át. Így, megszépülve válnak a kis Jézus legszebb, legértékesebb 

ajándékaivá. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És a meghitt ünnepi pillanatok megidézése után 

megkezdődött a várva várt téli szünet. 


