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KARÁCSONYVÁRÁS A DOMOKOS PÁL PÉTER ISKOLÁBAN 

 

Karácsonyi készülődésünk már advent előtti héten 

megkezdődött. A felső tagozat osztályainak diákjai végre újra  

együtt készíthették el osztálytermeik adventi koszorúit. A 

koszorúkat, mielőtt a termekbe vitték volna, Tóni atya meg is 

áldotta. 

A fenti eseményekről képeket az alábbi linken láthatnak:  

https://drive.google.com/file/d/17m9Qx0_icjMs-

5Za5WJyJXLo4SjJgpRm/view?usp=share_link 

 

 

 

 

 

Az alsó tagozat tanulói az idén advent minden hétfőjén 

közösen gyújtották meg az adventi koszorú gyertyáit a 

tornateremben.  

https://drive.google.com/file/d/1i3GrEVKc4J9x869sskGdI0kcmNngtBAz/view?usp=share_link 

 

Ha a hóesés nem is, de a Mikulás megérkezett december 6-án. Már kora 

reggel az iskola ajtajában állt, s minden gyereket, szülőt szaloncukorral 

kínált. 
https://drive.google.com/file/d/1Y4Phoy9haA5cfAkDTI6PFxnblfROhixx/view?usp=share_link 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/17m9Qx0_icjMs-5Za5WJyJXLo4SjJgpRm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17m9Qx0_icjMs-5Za5WJyJXLo4SjJgpRm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1i3GrEVKc4J9x869sskGdI0kcmNngtBAz/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Y4Phoy9haA5cfAkDTI6PFxnblfROhixx/view?usp=share_link
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A 6.a 3 tanulójának koncertje egy kis lelki felüdülést is vitt az adventi vásár forgatagába. 

(Hegedű – Bogdán Bodza, zongora- Bajnok Anna, gitár – Dombi Zita) 

https://drive.google.com/file/d/1SfDd0ChxcJVpjvqM2EuCROGxNF0o10AG/view?usp=share_link 

 

Mudry Judit tanárnő felhívására ötletes és szép BETLEHEMEK 

készültek. 

Az alábbi linken tekinthetik meg az alkotásokat:  

https://drive.google.com/file/d/1gNX8-w0h-

DM0B6_u3bvUiSHFA_0XF_RH/view?usp=share_link 

 

 

 

 

Az ünnep hetében több osztály kis kórusa 

dalokkal teremtett igazi karácsonyi 

hangulatot: 

A 2.b osztály előadása, betanította Bodnár 

Vivien és Szalai-Gindlné Ragoncza Nóra:      

https://drive.google.com/file/d/1Sg6utvZq1cT5C81Ii3VUhKppCJo-Dzxl/view?usp=share_link 

 

December 19-én a 4.b osztály énekkel fogadta a szomszédos Mozgolóda Óvodából a 

betlehemes előadásra érkező óvodásokat. Az énekeket betanította és gitáron kísér 

Bisztriczki Zoltán. 

https://drive.google.com/file/d/1KdZN5nRd-aVU5G67zVENruWIE8pU2JSq/view?usp=share_link 

 

https://drive.google.com/file/d/1SfDd0ChxcJVpjvqM2EuCROGxNF0o10AG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gNX8-w0h-DM0B6_u3bvUiSHFA_0XF_RH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gNX8-w0h-DM0B6_u3bvUiSHFA_0XF_RH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Sg6utvZq1cT5C81Ii3VUhKppCJo-Dzxl/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KdZN5nRd-aVU5G67zVENruWIE8pU2JSq/view?usp=share_link
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December 20-án a 3.a osztály az iskola tanulóinak és 

tanárainak eljátszotta Jézus születésének történetét.  A 

műsort összeállította és rendezte Botárné Keresztessy 

Judit. A betlehemesről az alábbi kisfilmben láthatnak 

képeket és hallhatják a 3.a osztálya és a tanári kórus 

által előadott énekeket is.    

https://drive.google.com/file/d/19W9YKa4kHhEbaT9KcUysl2z0gpanKQgy/view?usp=share_link 

 

 December 21-én a 6. évfolyamból verbuválódott énekkar karácsonyi dalokkal várta az 

iskolába érkezőket. 

https://drive.google.com/file/d/1JHRNOIeuwuWLBeLsMp2HcQ8Y8v5Mqw_P/view?usp=share_link 

 

December 24-én, szenteste délutánján a Boldog Meszlényi Zoltán templomban bemutatott 

betlehemes játékot szintén iskolánk tanulói adták elő, nagy örömet szerezve kicsiknek és 

nagyoknak, s nyugodt időt teremtve az angyaloknak, hogy a betlehemes játék alatt el tudják 

vinni az otthonokba a karácsonyfákat! 

 

A betlehemes játékról összeállítást az alábbi linken láthatnak, a fényképeket itt is Balabásné 

Szabó Odette tanárnő készítette, a betlehemes játékot összeállította és rendezte Burkali 

Mónika: 

https://drive.google.com/file/d/1e-MxL__bDPYQha7r7UNd1HorNC50zG9o/view?usp=share_link 

 

https://drive.google.com/file/d/19W9YKa4kHhEbaT9KcUysl2z0gpanKQgy/view?usp=share_link
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