
ADVENT A Dercskei Bocskai István Általános Iskola FELSŐ Tagozatán 

A békesség, a hit, a remény, az öröm, a szeretet hassa át a 

mindennapjainkat! 

A 7. a osztályos tanulók 
csodálatos alkotásokkal 
varázsolták meghittebbé az 
adventi készülődés 
időszakát a diáktársaik 
számára. Az elkészült 
alkotások iskolánk felső 
tagozatának folyosóját 
díszítették. 
 

 

 

 

Tanulóink az adventi készülődés 

időszakában különböző 

osztályprogramokkal hangolódtak az 

ünnepkere. Az osztályterem dekorálásával 

meghittebbé varázsolták a mindennapokat. 

Feldíszítették az ablakokat, az ajtót, a 

faliújságokat.  

 

Több osztály rendezett Télapó bulit, ami jó 

hangulatban telt, sokat táncoltak, énekeltek. 

Itt adták át a Mikulás csomagokat 

egymásnak.  

 

 

 

2021. december 11-e, szombat az advent témakörében telt.  

 

A Diákönkormányzat Télapója a krampuszaival minden 

osztályterembe ellátogatott, hogy a jó gyereknek szaloncukorral 

kedveskedjenek. 

 

Ezen a napon minden osztályban érdekes programok várták a 

gyerkőcöket. 

 

Voltak, akik adventi szokásokat idéztek fel. Ezeket az 

érdekességeket Learningapps-os és Wordwall-os játékokkal tették 

színesebbé. 



Más osztály az otthoni ünnepi asztali 

terítékhez hajtogatott szalvétából 
különleges lótuszvirágformákat, valamint 
madárkalácsot is sütöttek. A délelőttöt 
süteménykóstolással, és játékos, táncos 
bulival zárták.  
 
Több osztály töltötte ezt a napot 
társasjátékozással. Jó volt látni, hogy 
mennyire jól összehozza a játék az 
osztályközösségeket, milyen jól 
együttműködnek, felszabadulnak játék 
közben.  
 
 
 

 

A sport is jó lehetőséget kínál a közös ünnepi hangulat 

megteremtésére. Voltak, akik játékos rejtvényfejtéssel 

töltötték az időt a tornateremben, a jelképes 

hóemberépítés, hócsata és szánkózás vidám perceket 

szerzett valamennyi diáknak.   

  

A karácsonyi kreatív kézműveskedés idén sem 

maradhatott el, ahol a diákok különböző ajándékokat 

készítettek a szeretteiknek.  

 

 

 

 

 

      Az adományozás szívügye iskolánknak, így a felső 

tagozatos tanulók a MosolyManók kezdeményezés 

mellett a derecskei adománygyűjtésben is szívesen részt 

vettek. A Derecskei Szociális Család- és Gyermekjóléti 

Központ és a Derecske Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár évről évre megszervezi a rászoruló családok 

számára a gyűjtését.  

Most is kitettek magukért a szülők és a Gyerekek. 

A karácsonyi előtti utolsó napokban az 5. évfolyam 

tanulói karácsonyi dalokat énekeltek a nagyszünetben, 

továbbá  a Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola 

tanulóinak hangszeres játékaiban is gyönyörködhettünk. 

 

  

 

                                            


