
Karácsonynak éjszakáján,

Jézus születése napján

Örüljetek, örvendjetek:

A kis Jézus megszületett!

A kis Jézus aranyalma,

Boldogságos Szűz az anyja.

Lábaival ringázgatja,

Két kezével ápolgatja.

– Aludj, aludj; én kisdedem;

Aludj, aludj, én kisdedem!

Nem királyné a te dajkád,

Szolgálóból lettem anyád.

Nincs a Jézus ágyán paplan,

Jaj, de fázik az ártatlan!

Takargatja édesanyja

Diribdarab posztókába.

Nincs a Jézusnak bundája,

Posztóba van bepólyázva.

Elveszött a báránykája,

Miből lett volna bundája?

Kirje, kirje, kisdedöcske,

Betlehemi hercögöcske,

Azért nekünk jót szereztél,

A pokoltól megmentettél.

(magyar népdal)

REFIS KARÁCSONY

Karácsonynak éjszakáján

December a szeretet és az ajándékozás

hónapja. Már hagyomány , hogy

iskolánk tanulói betlehemes játékkal

kedveskednek a Sarepta Idősek Otthona

lakóinak és az

Ápolási Osztály

betegeinek.

Az idén a

harmadik

osztályosok

készültek ünnepi

műsorral. Az idős

beteg emberek

legalább olyan

örömmel

fogadták a

gyerekeket, mint amilyen örömmel ők

verseltek és énekeltek nekik. Ajándékot

is adtak és kaptak is. Megható volt látni

a könnyes, csillogó szemeket. A

harmadikosok ezt a produkciójukat

december 18án a Városháza mellett

lévő szökőkútnál is előadták, ahol a

kunhegyesi

lakosok is

átélhették az

ünnepi

hangulatot.

Az utolsó

tanítási napon az

iskola

tornatermében a

hagyományos

karácsonyváró

ünnepségre

került sor. Szívmelengetően vidám és

megható műsorszámok váltották

egymást: angol karácsonyi ének,

„Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz..."
Zsolt 65,5
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2013. december 9én iskolánk 5.

osztálya a gyermekkönyvhét

alkalmából egy kellemes órát töltött a

Zsigmond Ferenc Könyvtárban.

A kunhegyesi Jámbor Zsuzsó néni

saját írását, Kék nagyapó című

könyvét mutatta be testvérével,

Jámbor Józsi

bácsival, aki

csodás rajzaival

színesítette a

kiadványt.

A szép

kivitelű könyv

tartalma már a

zalaegerszegi

bábszínházban is megelevenedett, és

remény van arra is, hogy az előadást

Kunhegyesre is elhozzák.

Tanítványaim nagy érdeklődéssel

hallgatták az előadást, sőt néhányan

kikölcsönözték, illetve megvásárolták

a kötetet.

Nagyné Smányi Hedvig

KÖNYVTÁRLÁTOGATÁS

A könyvtári órákon az alsósok Csíziné Kati néni

segítségével meséket alkottak csoportokban. Ezekből a

történetekből olvashatunk az alábbiakban.

4. osztály, lányok:

A merész próba

Élt egyszer az erdőben egy medve és egy farkas. Nagyon

jó barátok voltak. Egyik nap gondoltak egy merészet és

elindultak megismerni a világot.

Mentek, mendegéltek, találkoztak egy kisegérrel.

– Szia, egérke! Velünk tartasz világot látni?  kérdezte a

medve.

– Persze. Szívest örömest, úgyis megkergetett a macska,

legalább nyugtom lesz.

– Ugorj fel a hátamra, látom elfáradtál! – szólt a farkas.

Ezután három esztendeig tartott még az útjuk, míg az

Óperenciás tengerhez érkeztek. Itt megtalálták Nekeresd

ország királylányát, aki el volt varázsolva, és mint halacska

úszkált a tóban.

– Mi történt veled királylány? – kérdezte a kisegér.

– Ó, ne is kérdezd! Megátkozott a fekete erdő

boszorkánya, mert nem szedtem neki elég szamócát.

– Mit tegyünk, hogy visszaváltozz?

– Álmában öntsétek le egy vödör vízzel. A vizet nem

bírja, ezért elpusztul. Így is tettek. A halacska újra királylány

lett.

A barátok pedig éltek Nekeresd országban tovább, míg

meg nem haltak.

4. osztály, fiúk:

MESÉK AZ ALSÓSOK SZÁJÁBÓL

szavalat, énekkarosok bemutatkozása,

modern tánc, a kis ovisok körjátéka,

humoros életképek.

Ez a nap azért is különleges, mert

ilyenkor az egész iskola együtt van:

diákok, tanárok, az iskola minden

dolgozója. Az ünnepség végén mi, 8.

osztályosok gyertyát gyújtottunk,

mondván ez az utolsó karácsonyunk

az intézményben. Már napokkal előtte

készültünk lélekben, sokat

beszélgettünk, hogy vajon milyen lesz

majd ott állni gyertyával a kezünkben.

Amikor eljött ez a pillanat, világossá

vált számunkra, hogy milyen jó is

ebbe az iskolába járni, ahol mindenki

szeret minket. Rájöttünk, mennyi

mindent adott nekünk ez az iskola:

barátokat, szerető tanárokat, és egy

olyan hitet, ami végigkíséri életünket,

a hitet, amit senki nem vehet el tőlünk.

Eszünkbe jutott az is, hogy nincs

messze a ballagás, a barátok elválnak,

az osztály szétszakad. Most már

értjük, hogy miért mondják az

elballagott diákok, hogy a

nyolcadikos karácsonyuk volt a

legszebb az iskolában.

Másnap kezdetét

vette a téli szünet.

December 24én

délután 3 órakor a

református

hagyományok szerint –

mielőtt a családok

otthonukban

összegyűlnének –

ünnepi istentiszteleten

vettünk részt. Először

Nagy Kálmán

Nagytiszteletű Úr

igehirdetését

hallgathattuk, majd a refis diákok

műsora következett. Folytatásként a

Református Egyházközség

Nőszövetsége által kiírt

képzőművészeti pályázat

eredményirdetésére került sor.

Végül minden gyerek karácsonyi

ajándékcsomagot vehetett át.

Boldog karácsonyt kívánva

mindannyian otthonunkban

folytathattuk a meghitt ünneplést.

Ardai Niloletta 8. o

Csengőszó 2013. december2



Téma: Továbbtanulás

Én: Szia Gergő! Azért

kerestelek, hogy interjút

készítsek veled a

továbbtanulásról. Először is,

most estél át a felvételin, nagy

volt a stressz?

Gergő: Annyira nem, mert jó

volt a felügyelőtanárunk.

Én: Mennyi időd volt rá?

Gergő: A magyar 45 perc +

15 perc szünet és a matek is 45

perc volt.

Én: Hol felvételiztél?

Gergő: Debrecenben az Ady

Endre Gimnáziumban.

Én: Hogy érzed, milyen lesz?

Gergő: Hát, a magyar jól

sikerült, a matek is jó lesz.

Én: Hova mész

továbbtanulni?

Gergő: Az első helynek

Debrecent jelöltem, a második

Mezőtúron a Refi.

Én: Gondolkodtál már azon,

mi leszel, ha nagy leszel?

Gergő: Ügyvéd szeretnék

lenni, mert az egy jó

foglalkozás, és a szüleim

szerint kiskoromban sokat

beszéltem.

Én: Mit tudsz ajánlani nekünk,

hetedikeseknek vagy hatodikosoknak

azon kívül, hogy tanuljunk?

Gergő: Ne lazsáljátok el a nyolcadik

osztályt, mert az a legfontosabb év, és

ha felvételire kerül a sor, ne izguljatok,

nem olyan vészes, mint mondják.

Én: Köszönöm szépen, hogy

fordítottál rám egy kis időt.

INTERJÚ ROCSA GERGELY 8. OSZTÁLYOS TANULÓVAL

A kincses láda és a kulcs

Élt egyszer az erdőben egy medve és

egy farkas. Nagyon jó barátok voltak.

Egyik nap gondoltak egy merészet, és

elindultak megismerni a világot.

Mentek mendegéltek, egy erdőbe

érkeztek, ahol találtak egy kunyhót. A

medve be is lépett a kunyhóba, mire a

padló azonnal beszakadt alatta. A

medve ráesett egy ládára.

– Segítség farkas komám! Jaj, nagyon

beütöttem a lábam! Húzz ki! –

jajveszékelt a maci.

– Ha ideadod a ládát, akkor

kihúzlak!

– Nem úgy van az, farkas komám!

Ha tiéd a láda, akkor elszaladsz.

A farkas kihúzta a medvét, majd

együtt kiemelték a kincses ládát.

Sajnos, az, egy nagy lakattal volt

lezárva.

– Hol lehet a kulcs? – kérdezte a

medve.

– Talán a fiókokban.

Az utolsó fiókban találtak egy

kulcscsomót. Végig próbálták az

összes kulcsot, és az utolsó kulcs

nyitotta a ládát. Nagy bánatukra nem

volt a ládában semmi. Így,

visszaballagtak az erdőbe.

Ha a ládában valami lett volna, az én

mesém is tovább tartott volna.

3. osztály (körte csapat):

A farkas és a medve kalandja

Élt egyszer az erdőben egy medve és

egy farkas. Nagyon jó barátok voltak.

Egyik nap gondoltak egy merészet, és

elindultak megismerni a világot.

Mentek, mendegéltek találkoztak

egy sárkánnyal.

– Mi járatban vagytok erre? –

kérdezte a sárkány.

– Vándorúton vagyunk. –

válaszolták a barátok.

– Mit őrzöl itt sárkány koma? –

kíváncsiskodott a farkas.

– Keresztanyám várát

őrzöm, aki egy gonosz

boszorkány. Elraboltam

neki Tündérország

királylányát, itt van

bezárva valamelyik ajtó

mögött. Ha nem vigyázok

rá, a gonosz boszorkány

békává varázsol, és csak

legyet tudok enni.

Nemsokára hazaérkezett

a boszorkány. Látja, hogy a sárkány

beszélget a medvével és a farkassal.

Hatalmas nagy haragra gerjedt.

Meglátta ezt a medve, megfogta a

királylányt és elszaladt véle. Úgy

futott, hogy meg sem állt

Tündérországig. Ott oda adta a

tündéreknek a királynőjüket. Máig is

boldogan élnek a tündérek között, ha

azóta meg nem haltak.

3. osztály (alma csapat):

A két barát

Élt egyszer az erdőben egy medve és

egy farkas. Nagyon jó barátok voltak.

Egyik nap gondoltak egy merészet, és

elindultak megismerni a világot.

Mentek mendegéltek, míg egy óriási

fához érkeztek. A medve igen éhes

volt. Úgy gondolta, hogy ennivaló után

néz. A maci szerencséjére

megpillantott egy méhkaptárt a fa ágai

közt. Éjszaka felmászott a fa tetejére,

de lakmározás közben kiejtette

mancsából a kaptárt, az pedig a farkas

fejére esett. Szerencsétlen

ordas megijedt, és

futásnak eredt. A mérges

méhecskék utána

özönlöttek, és

összecsipkedték a farkas

hátsó felét.

– Juj, jaj! – vonyított a

farkas.

– Brumm, brumm. Mi

történt veled drága

komám?

– Megállj mézfaló barátocskám! A

méhkaptárt a fejemre ejtetted, úgy

megszurkáltak a darazsak, hogy

zsiborog a popóm!

A medve azonnal barátja segítségére

sietett. Mikor meglátta a farkas

fájdalmas képét, így szólt:

– Itt már csak a vizes borogatás segít.

– Elcammogott a patakhoz. A vizes

kendő hamar meggyógyította a farkas

hátsóját.

A két jó barát kibékült, és boldogan

folytatták tovább útjukat.

Csengőszó2013. december 3



REJTVÉNY
FokrólFokra

A megadott betűkből alkoss 3 betűs szavakat! Megfejtésül a körökbe írt betűkből egy virág.

FOGÓS KÉRDÉS

Hogyan lesz Bélából lány? A válasz egyszerű. Töltsd ki a hálózatot úgy, hogy minden sorban csakis egy betűt

változtatsz meg! Ha jól dolgoztál, te is láthatod miként lett bálából lány.

Meghatározások:

1. Kétéltű állat

2. Egykor szemcsés anyagok mérésére használták ezt a korszerű eszközt.

3. Gyűjtőér

4. Orvos által felírt recept

5. Ember, egyénde lehet képzeletbeli alak is.

1. ABK

2. AOR

3. AHJ

4. NÖT

5. GIY

6. EFJ

7. EŐS

8. KÖT

Csengőszó 2013. december4




