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„Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos tevékenységformák a Jászai Mari Általános Isko-

lában” 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

"Falukarácsony” 
 

 

A megvalósítás időszaka: 2019. december 02.- 2019. december 20. 

A program időpontja:  2019. december 20. 930 -1200 és 1700-2100 

Az program helyszíne: Ászári Jászai Mari Általános Iskola aulája,  

 kerékpártárolója 

Résztvevő tanulók: A jelenléti ív alapján 212 tanuló 

Résztvevő partnerek (felnőttek, pedagógusok): A jelenléti ív alapján 197 fő 

 

1. A program létrejötte  

Ászáron, iskolánkban már hosszú évek óta hagyomány, hogy a téli szünet előtti napon, 

karácsony előtt pár nappal kiválasztott és felkészített tanulóink műsort adjanak. Délelőtt 

társaiknak, pedagógusaiknak és az intézményben dolgozónak, kora este pedig az isko-

lába látogató szülők, rokonok, és a falu lakossága számára. Méltó ráhangolódás ez az 

ünnepekre, kicsit megállunk, együtt vagyunk, örömmel tölt el minket tehetséges tanuló-

ink színpadi előadása. 

Az is a hagyományokhoz tartozik, hogy a Falukarácsony fő szervezője a 4. osztály osz-

tályfőnöke, aki összefogja ezt a programot, aki felkészíti osztályát prózai darabok elő-

adására. Az idén ez a titulus rám esett, így a fenti pályázat szakmai vezetője, aki egyben 

az intézményvezető is, felkért, hogy a projekt égisze alatt hajtsam végre az idei Faluka-

rácsony szervezését. A műsor szerves része a művészeti szakkörök (Fülemüle, Énekkar, 
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Zene mindenkié) hallgatóinak szereplése, akik a zenei blokkokban osztják meg tudásu-

kat a közönséggel.  

A feladathoz 3 megvalósító társat is kaptam, akik fontos szerepet játszottak már decem-

ber első napjaitól a felkészülés alatt is. Természetesen számíthattam arra, hogy az osz-

tályom tanulóinak szülei sem hagynak cserben a program megvalósítása során.  

Iskolánk minden karácsony előtt ajándékba kap egy fenyőfát, amelyet a faluból vagy a 

szomszédos településről ajánlanak fel számunkra. Idén is így történt, az elmúlt évek 

talán, legszebb fája díszíthette idén aulánkat, ezzel is fokozva az ünnepvárás örömét. 

Fontos ez a nap, ilyenkor a gyerekek megmutathatják, hogy a tanulás mellett a külön-

böző délutáni szakkörökön, tehetséggondozás, diákszínjátszás, zeneművészet órákon 

ugyanolyan szorgalommal dolgoznak, mint délelőtt a tanórákon. A megjelenő szülők, 

vendégek láthatják, hogy gyermekük az iskolában a tanulás mellett, rátermettségével, 

művészi, ünnepi előadásukkal könnyet is tudnak csalogatni a megjelentek szemébe. 

2.A program előkészületei 

A feladat elrendelése decembertől szólt, de a darabokra, zeneszámokra már jóval koráb-

ban, a művészeti szakkörök esetében már a tanév elejétől készültek a gyerekek a nagy 

napra. A műsor magvát adó jelenetekre is korábban kezdődtek el a tantermi próbák.  

A hónap elejétől azonban a szervezési és megvalósító feladatok egyre nagyobb szerepet 

kaptak a diákok felkészítése mellett. Az első forgatókönyv elkészítése után jöhetett a 

meghívók elkészítése, sokszorosítása, terjesztése, melyben köszönet illeti a Polgármes-

teri Hivatal dolgozóit, akik minden ászári lakoshoz eljuttatták a dokumentumot. Szak-

mai vezetőmmel egyeztettem tisztelet, vagy mai kifejezéssel VIPvendégek meghívásá-

val kapcsolatban, ezek a levelek is elkészültek, postázásra illetőleg, ahol lehetett szemé-

lyes kézbesítésre kerültek.  
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A december elején ideszállított, felállított és feldíszített csodálatos, több méteres fenyő 

is a helyére került, feldíszítése után már karácsonyi hangulatot árasztott. Az aula további 

díszítése folyamatosan történt a Kis kézműves és Ügyes kezek szakkörök tanulóinak és 

vezetőjüknek köszönhetően.  

Fontosnak tartottam, hogy egyeztessek a program várható külső résztvevőivel. A dél-

előtti, iskolai előadás még lemegy külső segítség nélkül, de az esti műsorhoz már kell a 

segítség. A Szülői Munkaközösség, a helyi Honismereti Kör, a Nyugdíjasok mind-mind 

támogattak erről. A Polgárőrséget sem kellett meggyőzni arról, hogy felügyeljék a 100-

nál több autó parkolását, azok állagának megvédését.  

Lassan a szereplő gyerekek is elhagyták a felkészülés során használt tantermeket, zene-

termet, és december első hetétől elindultak a próbák. Először még színpad, jelmez és 

hangosítás nélkül, de már a helyszínen, az iskola aulájában rakták össze epizódról- epi-

zódra műsorukat a szereplők. A hónap második felétől sokszor felbolydult méhkasra 

hasonlított a műsor helyszíne, egyre több alkalommal foglalták el az aulát a szereplők. 

Az idő múltával, de mondhatnánk azt is, hogy a „Falukarácsony” közeledtével a hely-

színen megjelentek az előadás kellékei is. Idén iskolánknak egy régi-régi vágya is telje-

sült: a fenti pályázatnak köszönhetően egy professzionális hangosító rendszert kaptunk 

eszköztámogatásként. A kornak megfelelő berendezés egy része ezen a műsoron debü-

tált. Nagyon örültünk annak, hogy a hangosítás hatására a hátsó sorokban is tökéletesen 

lehetett hallani az előadást. A színpad, a szereplők számára készített jelmezek, a deko-

ráció, mind-mind arra utalt, hogy közeledik az előadás napja. 

December 15. napja után a közös próbák is elkezdődtek. Megvalósító társaimmal együtt 

sok-sok módosítással ugyan, de elkészült a végleges forgatókönyv. A pályázat által fi-

nanszírozott étkeztetés szervezési feladatai is megtörténtek.  

A műsor utáni, minden évben sok-sok szülőt, nagyszülőt, rokont, vagy éppen vendéget 

érintő kiváló közösségfejlesztési programot is folyamatosan szerveztem és felügyeltem. 
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Hogy ez mit jelen? A műsor után a 4. osztályos szülők már kora délután az iskola tan-

konyhájában készülődnek az esti megvendégelésre. Az esti programhoz szükséges alap-

anyagokat a Szülői Munkaközösség finanszírozza. A közös bevásárlásra szintén elkísér-

tek a lelkes szülők. Iskolánk feldíszített kerékpártárolójában terítenek, az ünnepekre im-

máron ráhangolt vendégeknek, hagymás-zsíros kenyérrel, forró teával, forralt borral egy 

közösségépítő, manapság már csak kis településekre jellemző összejövetelnek lehetünk 

részesei.  

1. A program napja (2019. december 20. 930 és 1700) 

Elérkezett 2019. év utolsó tanítási napja. A gyerekek az iskola kérésének megfelelően 

ünneplő ruhában jelentek meg. Elfoglalták helyüket az aulában, ahol fegyelmezetten, az 

iskola dolgozóival együtt megtekintették délelőtt a karácsonyi műsort. Tapsviharukból 

ítélve, Őket is megérintette a közelgő ünnep várása. Nagyon jól sikerült az előadás, a 

szereplők, az időben megkapott szerepeknek és a sok próbának köszönhetően kiemel-

kedően teljesítettek, és a hangosítás is sokat emelt a színvonalon. 

Aztán elérkezett az esti előadás, megvalósító társam irányításával szépen berendezett 

aulában már négy óra után gyülekezni kezdtek a falu lakói. A jelenléti ív aláírása után 

elfoglalták helyüket, vagy éppen sétálgattak az iskola területén. A műsor kezdetére meg-

telt a nézőtér, többen csak állva tudták élvezni a műsorunkat. A 2019. évi „Falukará-

csonyt” iskolánk Igazgatónője nyitotta meg a vendégek és a gyerekek köszöntésével. 

Az esti előadás talán még jobban sikerült, a vendégeink óriási, percekig tartó vastapsa 

mindent elárult. A település Polgármestere a műsor után az ünnephez kapcsolódó rövid, 

de megható szavakkal búcsúzott a nézőktől és a közreműködőktől. Szívből jövő köszö-

nete nagyon jólesett valamennyiünk számára.  

Az iskola előtti téren tovább folytatódott az este, szülők, nagyszülők, vendégek jóízűen 

ették a zsíros kenyeret hagymával, különböző karácsonyi sütiket, kortyolgatták a finom 

teát, forralt bort. Este 9 óra körül kezdett a rend lassan helyreállni.  
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2. Zárás 

Megállapítható és testközelből érezhető volt, hogy a program elérte célját. Az ászári 

„Falukarácsony” már elmaradhatatlan tényezővé vált a falu életében. Nem akarom és 

nem is tisztem összehasonlítani az elmúlt évek hasonló év végi programjához. Hiszen 

mindegyiknek egy és ugyanazon célja volt: elfeledtetni a szülőkkel, vendégekkel a min-

dennapi gondokat, és felkészíteni a családokat a békés, boldog karácsonyi ünnepre. A 

műsor utáni „állófogadás”, csak hab a tortán, gyerekek és felnőttek együtt örülnek a 

tanév és munkaév végének, és a műsorunknak köszönhetően örömmel várják a keresz-

ténység egyik legszebb ünnepét, a Karácsonyt.  

Mivel az eseményen több száz vendég fordult meg, köszönet illeti szakmai vezetőm és 

megvalósító társaimon kívül mindazokat, akik segítséget nyújtottak a program lebonyo-

lításában. Ezt a hagyományos programot jövőre, mindenképpen folytatni kell. 

A további oldalakon a programról készült képekkel illusztrálnám a beszámolómat. 

 
Intézményvezetőnk köszönti a megjelenteket
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Képek a zenés műsorszámokból 
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A negyedik osztályosok prózai műsorából válogattam 
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Diákszínjátszóink jelenete is profi volt 
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A nézők együtt éltek a szereplőkkel, sok szem csillogott
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Már többször látták a próbán, de még mindig lenyűgöz 

 

Polgármesterünk záró szavai 
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Forralt bor 

 

Zsíros kenyér, a gyerekek által készített mézes süti 
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Jólesik a melegítő 


