
Az Egészségnapról itt olvashatnak 

 

Az őszi táborunkról egy rövid összefoglaló itt. 

 

Iskolai könyvtárunk éjszakája 

 

 
2015. november 5-én ismét a könyvtárban éjszakáztunk. idézeteket kerestünk, adtunk és 

kaptunk, beszélgettünk, klasszikus irodalmi művek részleteit kissé átalakítottuk és elő is 

adtuk, pizzát ettünk és sütit, teázás közben a kedvenc könyveinkről beszélgettünk. Voltak 

poénok, rendhagyó esti mese és egy kis alvás is. 

Jövőre veletek ugyanitt! 

Képek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://szentjanos.hu/images/dok/2016/tamop/egeszsegnap.pdf
http://szentjanos.hu/index.php/14-kiemelt-cikkek/51-kemence-2015
http://szentjanos.hu/index.php/galeria/kepek/category/38-konyvtarak-ejszakaja


 

Advent 

 
A nyolcadikosok az eddigiekhez hasonlóan az idei adventben is igyekeztek örömet szerezni 

rászorulóknak. 

December 10-e volt a jótékonyság napja. A lányok Rákospalotán a Bolla Árpád Evangélikus 

Szeretetotthonban jártak, ahová ötödik óta rendszeresen visszatérünk. Adventi és 

karácsonyi versekkel, dalokkal, fuvolával, furulyával és citerával készültünk, nagy 

szeretettel fogadtak minket és boldogan éreztük át az ajándékozás örömét. 

A fiúk angyalnak álltak, és angyalként Böjte Csaba atya árváinak pakolták kamionra a többi 

angyal által összekészített csomagokat. Élmény volt látni, hogy milyen sok otthonba jut el 

így a személyre szóló karácsonyi ajándék, és milyen komoly előkészítést igényel ennek 

megszervezése! 

 

A karácsonyi szünet előtti csütörtökön a hatodik osztályosok jótékonysági vásárt rendeztek 

a Díszteremben, saját készítésű termékeikből. Igen széles volt a kínálat: a könyvjelzőtől a 

karácsonyfa-díszen át a mézeskalácsig sokféle portékával készültek a gyerekek. A 

vásárlókra sem lehetett panasz. Kicsik és nagyok, diákok és pedagógusok egyaránt szívesen 

fizettek csokival, szaloncukorral, gyümölccsel a kiválasztott tárgyakért, sütikért. 

A "bevétel"  egy nappali hajléktalan melegedő és és egy kórház utolsó adventi napjait 

igyekezett szebbé tenni. Köszönet a Gyerekeknek, Szülőknek, Kollégáknak, hogy idén is 

sikeresnek bizonyult osztályunk vására. 

 

 

 



Meglepetés kerületünk rendőreinek 

 

 
Karácsony előtt a IV. kerületi Rendőrkapitányságon jártak ötödikeseink. Ezt a meglepetés 

látogatást hosszas készülődés előzte meg. A gyerekek (szülői és tanári segítséggel) 

karácsonyfadíszeket készítettek, verset írtak, karácsonyi dalokat gyakoroltak, 

hangszerekkel jöttek-mentek, nagyon gyakran lehetett kürtöt, citerát, fuvolaszót hallani a 

tantermükből.  

A fellépés nagyon izgalmas volt, hiszen a kapitányság dolgozóin kívül jelen volt kerületünk 

polgármestere is és bizony a gyerekeknek nem volt könnyű a kamerák, fényképezőgépek 

előtt, ismeretlen terepen, önállóan helyt állni. De megoldották, nagyon büszkék vagyunk 

rájuk. A fellépés után süti, szaloncukor, innivaló várta a gyerekeket, majd a nap 

fénypontjaként kipróbálhatták a rendőrautót, beszélhettek a hangosbemondóba. 

Ezúton is köszönjük mindenkinek, akik a program létrejöttének bármely szakaszában 

segítettek. 

A fotóra kattintva további képeket tekinthet meg az eseményről. A videót itt tekinthetik meg! 

 

 

 

 

 

 

 

http://szentjanos.hu/index.php/galeria/kepek/category/41-karacsony-a-rendorsegen
http://szentjanos.hu/index.php/galeria/videok


Betlehemes műsor 

 

 
December hónapban a 2. b kis diákjai nagy izgalommal készültek életük első betlehemes 

műsorára! Az osztályból 2 csoport alakult, mindkettő ugyanazt a betlehemest tanulta meg. 

16.-án, szerdán végre felvirradt a nagy nap, amikor előadhatták kis „műsorukat”. Minderről 

iskolánk tanulói semmit sem tudtak és sejtettek, csak a tanító és tanár kollégák voltak 

beavatva a titokba. 

Minden osztályba bekopogott egy pásztor valamelyik óra alatt, bebocsájtást kérve. Jó volt 

látni a meglepetést az arcokon, amikor bevonult a kis csapat, és rövid műsorukkal 

odavarázsolták betlehem örömhírét. 

A fotóra kattintva további képeket tekinthet meg az eseményről. A videót itt tekinthetik meg! 

 

http://szentjanos.hu/index.php/galeria/kepek/category/37-betlehemezes
http://szentjanos.hu/index.php/galeria/videok


 

Pásztorjáték 

 
Az 1. a osztály tanulói a karácsony jegyében pásztorjátékot tanultak. Az előadásra 

meghívták a szüleiket, nagyszüleiket is. A gyerekek nagy izgalommal készültek, élvezettel 

játszották a szerepeiket. A műsor után a szülők vidám agapét szerveztek, jó hangulatú 

beszélgetésekkel zárult a délután.  

Másnap az iskola tanulói is megnézhették az elsősök játékát. Nagy tapssal jutalmazták őket. 

A fotóra kattintva további képeket tekinthet meg az eseményről. 

 

http://szentjanos.hu/index.php/galeria/kepek/category/40-pasztorjatek


 

Magyar kultúra napja (január 22.) 

 

 
Ezen a napon hetedikeseink közül néhányan vállalták, hogy mesét olvasnak iskolánk 

legkisebbjeinek.  Mese, tea és egy kis finomság fűszerezte számukra a délelőttöt.  

A fotóra kattintva további képeket tekinthet meg az eseményről. 

 

 

 

http://szentjanos.hu/index.php/galeria/kepek/category/39-magyar-kultura-napja

