
Advent az Őcsényi iskolában 

Adventi gyertyagyújtások 

Legelőször is az adventi gyertyagyújtásokkal kezdtük meg a karácsonyra készülődést. Volt 

egy koszorúja az iskolának és volt egy külön az falunak is. Az iskolában minden kedd 

reggelente 1-1 gyertyát gyújtottak meg a tanulók és mondtak verseket, történeteket. Az 

összes gyertyát pénteken gyújtottuk meg és ezt egy szép énekkel követtük. A falu koszorúján 

a gyertyákat vasárnaponként gyújtották meg amit néhány mondattal kísértek, az negyedik 

gyertya meggyújtásánál a 8.-adik osztály tanulói egy gyönyörű karácsonyi énekkel 

melengették meg az emberek szívét. 

Az ajándékozás 

Az iskolában mint eddig minden évben az osztályok és az osztályfőnökük között lezajlik egy 

kisebb fajta ajándékozás amiket minden gyerek nagy szeretettel vár. Ez pontosan úgy 

történik hogy egy héttel előtte leírjuk a papírra az osztályban lévő gyerekek nevét, ezt 

összekeverik majd sorba egymás után húzunk. Ha ezzel végeztünk akkor már csak pár feladat 

van a tökéletes meglepetéshez. A legelső az hogy ne mondjuk el senkinek a húzott felet! – ez 

kimondottan fontos ahhoz hogy meglepjük az illetőt. A második feladatunk az ajándék! – 

próbáljuk meg a hozzá illő ajándékot megvásárolni. A harmadik és egyben a legfontosabb 

feladatunk a SZERETET! A legeslegfontosabb az életben, szeretet nélkül ajándékot adni nem 

is lehet! Mindig a legeslegnagyobb szeretettel add át az ajándékot! 

Luca napi vásár 

A Luca napi vásár December 13.-án volt megrendezve. Ezt a negyedikesek kezdték meg 

énekkel és tánccal. Ezt követte egyből a vásár kezdete. Itt az árusok a tanulók voltak. 

Kaphatóak voltak sütik és szendvicsek és az osztályok által készített asztaldíszek 

karácsonyfadíszek és különféle kézzel készített dolgok is. Illetve még a gyerekek régi, megunt 

játékaik amiket behoztak. Nagyon jó hangulatú volt és nagyon kis aranyos díszeket lehetett 

venni. 

Karácsonyi műsor 

December 22-én, már nagyon közel a Szentestéhez az iskolában is megtartottuk karácsonyi 

ünnepséget. A 2. és a 6. osztály tanulói meghitt pillanatokat varázsoltak a színpadra. A 

felkészítő tanáraik: Mihályka-Dani Ildikó, Dombiné Mihályi Edit és Czakóné Bognár Tímea 

volt. Este a Falukarácsonyán is bemutatták műsorukat, amelyen a falu apraja-nagyja is 

meghatódott. 

„Minden decemberben erővel próbálok emlékezni, hogy soha ne felejtsem el, ekkor zajlik az élet 

legszebb időszaka.” 

 

Fotóalbum >> 


