
12.06. Mikulás
Iskolánkba is ellátogatott a Mikulás és minden diákunkat ajándékkal lepte meg. A programot a

Diákpresbitérium és Madocsa Község Önkormányzata támogatta.
 

12. 07. Hangszerbemutató a Szent András Kastélyban
A rézfúvósok koncertjén a 4. és 6. osztály vett részt.

 

12. 09. Intézményi tanfelügyelet
 

12.05-09. Állatvédelmi Témahét
Idén első alkalommal került megszervezésre az Állatvédelmi Témahét, melybe iskolánk mind a 8

évfolyama bekapcsolódott. A játékok, beszélgetések és alkotótevékenységek során bemutatásra került az
állatvilág sokszínűsége és védelmük fontossága, 

valamint a felelős állattartás és különleges állati rekordok, képességek is.
 

12.10. Alkalmazotti csendesnap
 

12.13-14. Hüllőkiállítás az aulában
A Kecskeméti Állatbarátkozó bemutatója és előadása során iskolánk mind a 8 évfolyama egzotikus

hüllőkkel, pókokkal és különleges ásványokkal, kőzetekkel ismerkedhetett meg.
 

12.14. Az iskolai kórus adventi koncertje
Hagyományteremtő szándékkal szerveztük és valósítottuk meg az adventi koncertet, melyen a kórus

énekei mellett több diákunk is közreműködött hangszeres játékával, 
így a karácsonyi dalok sorát citera, zongora, gitár és fuvola hangja is gazdagította. 

A gyerekek felkészítését Balázsné Taczman Mária és Molnár-Csonka Boglárka segítette.
 

12.17. Madocsai Adventi Programsorozat
A Berek Brothers koncertjének a templom adott otthont, ahol kórusunk is közreműködött Balázsné

Taczman Mária vezetésével, valamint a betlehemesek játékát is megtekinthették az érdeklődők. 
A koncertek mellett adventi vásár és szeretetvendégség várta a résztvevőket. 

 

12.18. Családi Istentisztelet
A karácsonyi Istentiszteleten a 2. osztály szolgált 

Sziliné Boldog Eszter és Kovács Bernadett felkészítésével.
 

12.01-21. Betlehemezés és adventi vásár a Szülői Munkaközösség szervezésében
Köszönjük a szervezők és szülők munkáját!

 

11.28. Adventi gyertyagyújtás
Az adventi várakozást hétfő reggelenként áhítatokkal, közös énekléssel és gyertyagyújtással hoztuk
közelebb a gyerekekhez. Énekével közreműködött Baksai Eliza és Doma Lilla, 5. osztályos tanulók.

 

12.19. Karácsonyfa-állítás
Szili Jánosné felajánlása nyomán iskolánk aulájában karácsonyfát állítottunk, melyet a 8. osztályosok

díszítettek, valamint felkerültek rá a gyerekeknek készült, személyre szóló ajándékkártyák is. 
 

12.21. Adventi Csendesnap
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon diákjaink a 

közelgő ünnepre készülődtek tanítóik, tanáraik vezetésével, 
majd a sportcsarnokban áhítaton, 

közös éneklésen és filmvetítésen vettek részt.
 

12.22-01.08. Téli szünet
 
 

Decemberben történt


