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                       Blabla    

     2017. december 

 

KÉPZELT RIPORT A MIKULÁSSAL 

 

 

 

Minden ember szívét melegség tölti el, ami-

kor a Mikulásról hall történeteket. Ugyan 

nem jártam Lapföldön, de mégis sikerült 

beszélnem Joulupukkival, az igazi Mikulás-

sal. 

- Kérem mesélje el nekünk, hogyan telik 

egy napja! 

- A napjaim általában sokban különböznek 

egymástól. Elég korán kelek, körülbelül 6 

órakor, nagyon szeretem a reggelt, olyankor 

minden csendes. Megnézem, hogy milyen 

az idő és természetesen üdvözlöm a rénszar-

vasokat. 

 

 

 Reggeli közben találkozom a manókkal és 

átbeszéljük, hogy a napunk hogyan fog 

telni. Most, hogy a karácsony egyre köze-

lebb van, általában az ünnepek körüli teen-

dőket beszéljük át. Ezek után elmegyek az 

Északi-sarkkörre, a Mikulás Faluba, ahol az 

otthonom és a postahivatal található. Végig 

olvasom a leveleimet és áttekintem a napi 

időbeosztásomat. 

Ezek után átmegyek az otthonomba, ahol is-

mét találkozom a manókkal. A nap folya-

mán rengetegen látogatnak el hozzám, hogy 

találkozzanak velem. Különböző országok-

ból érkeznek az emberek, a világ minden ré-

széről. Érdekes különböző országokból és 

kultúrákból érkező emberekkel társalogni, 

sokszor újságírók is jönnek hozzám, interjút 
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készítenek velem, és próbálnak minél töb-

bet megtudni rólam, az országról, ahol élek, 

Lappföldről. 

 

 

Később délutántól kora estig Korvantuntu-

riban vagyok. Ott találkozom ismét a Ma-

nókkal és a rénszarvasokkal, legfőképpen 

Rudolffal, aki a rénszarvasok vezetője. Kü-

lönböző dolgokról beszélgetünk, hogy mi-

ket csináltunk és miket kell még elintéz-

nünk. Este vacsorázunk, majd leülök olvas-

gatni, nagyon sok könyvem van, amiket ol-

vasni szoktam. Ilyenkor csak ülök a kan-

dalló mellett egy finom csésze gyógynö-

vényteával a kezemben. Azt hiszem így tölt-

hetik el legkényelmesebben az esténket. 

- Szerencsésnek érzi magát, hogy Ön a 

Mikulás? 

Szerencsésnek és kiváltságosnak érzem ma-

gam és emiatt nagyon boldog vagyok. Kü-

lönleges a kapcsolatom az emberekkel kü-

lönösképpen a gyerekekkel. Sok szeretetet 

érzek magam körül, de természetesen tu-

dom, hogy mekkora a felelősség rajtam. 

- Használ Ön számítógépet és mobiltele-

font? 

- Természetesen igen, hiszen ezek az eszkö-

zök a modern élet és kommunikáció velejá-

rói. De ezeken kívül használom még a jó 

öreg leveleket is és kézzel írt kártyákat is 

 

 - A mikulásnak jónak kell lennie? 

- Igen, úgy gondolom, jónak kell lennem, 

bár nem hiszem, hogy mindig az lennék, de 

persze szeretnék. 

- Mi a kedvenc időtöltése? Mit csinál sza-

badidejében? Van egyáltalán szabad-

ideje? 

- Persze van nekem is szabadidőm. Nagyon 

sokat olvasom. Sok időt töltök a természet-

ben, a lappföldi erdőkben. A természet cso-

dálatos. A legszebb, hogy itt az évszakok 

teljesen különbözőek. Mind a saját maga 

módján gyönyörű. 

 - Milyen a kapcsolata a Manókkal? 

- Nagyon-nagyon régi és jó kapcsolatnak 

mondható. 

 

- Honnan tudja, hogy egy gyermek jó volt 

vagy rossz volt? 
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- Nos, azt gondolom ez az egyik titkom. Na-

gyon meglepné Önt, ha azt mondanám, 

hogy a gyermekek maguk is tudják, hogy 

jók voltak-e. És ők általában elmondják ne-

kem az igazat. 

- Az egész évet Lappföldöm tölti, vagy a 

nyár folyamán elhagyja az országot? 

- Többé-kevésbé itt töltöm az időmet, De 

karácsony környékén mindig megkezdem a 

nagy utazásomat, persze van, hogy az év 

többi részében is elutazom. Részt veszek 

sok jótékonysági munkában, ami eljuttat na-

gyon érdekes tájakra. 

- Majdnem minden évben ellátogat Ma-

gyarországra, tervezi ezt idén is? 

- Igen tervezem, hogy idén is megyek 

Önökhöz decemberben. 

- Szokott kapni leveleket felnőttektől is 

vagy inkább csak gyermekektől? 

-Igen, minden korosztálytól kapok levele-

ket. Főleg gyerekektől. 

 

 

 

- Mit üzenne a gyerekeknek? 

- Minden esős nap után napsütés jön. 

Szeresd a családodat és a barátaidat. 

Mindig kövesd az álmaidat! 

Légy jó, bátor, és becsületes! 

- Hogyan készül a karácsonyra?  

- Ajándékokat készítek, felkészítem a szá-

nomat, megtervezem az utazásomat, figye-

lem az időjárást, és még ezen kívül rengeteg 

apró dolog van. 

- Kérem, küldjön pár kedves szót a gye-

rekeknek! 

Kedves Gyerekek!  

Remélem, hogy mindenki jól van.  Kívá-

nom, hogy legyen csodálatos a karácsonyo-

tok. A legtöbb, amit kívánhatok, hogy a csa-

ládotokkal és a szeretteitekkel töltsétek az 

ünnepeket és megkapjátok a Jézuskától azt 

amire szívetekben legjobban vágytok. 

Szeretettel és barátsággal gondolok ártok. 

Boldog Karácsonyt és Nagyon Boldog Új 

Évet Kívánok! 

Mikulás 

 

 

 

-Köszönöm ezt az érdekfeszítő beszélge-

tést, lehet, hogy jövőre is találkozunk! Ad-

dig is vigyázzon magára és a rénszarvasa-

ira! 

 

Bék Viktória 6. osztály 

 

 

 



EFOP-3.3.7-17-2017-00019 

Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 

intézményekben. 

 

 

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

7355 Nagymányok, Táncsics u. 2. 
 

 

 

 

 

 

Decemberi történések 

 

Adventi gyertyagyújtás  

Az idén a klubszobában kerítettünk sort erre 

a fontos eseményre. Minden héten pénteken 

reggel közösen, az egész iskola jelenlétével 

gyújtottuk meg a koszorún a gyertyát. Erre 

az alkalomra az osztályok is készültek egy-

egy verssel, dallal, melyet mindig közös 

éneklés zárt. Az első héten mi negyedikes 

adtunk egy rövid műsort a nyolcadikosok-

kal. Nagyon szép hagyomány, hogy így kö-

zösen várjuk és készülünk a karácsonyra.  

 

 

Az iskola tanulói 

 

A negyedik osztály közös német verse 

 

Közös vers a nyolcadik osztállyal 

 

Az énekkar  

Hauck Ákos 4. osztály 

 

Mikulás  

December hatodikán ellátogatott hozzánk a 

Mikulás. Segítőivel a krampuszaival 

érkezett. Minden osztályba bekopogott, 

megkérdezte, hogy jó gyerekek voltunk-e, 

milyen dalt vagy verset tudunk. Mi egy 

német verset mondtunk el a Télapónak, 

akinek nagyon tetszett, megdicsért 

bennünket. Ezután kiosztotta az édességet, 

és a mikulásos tollat. Nagyon örültünk neki. 

Remélem, hogy jövőre is meglátogat. 
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Ajándékozás 

Jurasits Bence 4. osztály 

 

Advent a templomban 

Az Adventi-esték keretében iskolánkat a 

második osztály képviselte a katolikus 

templomban. Verssel, dalokkal készültek. 

 

 

Karácsonyi vásár 

Karácsonyi jótékonysági vásárunk az idén 

harmadik alkalommal került 

megrendezésre. Sok szép dolgot készítettek 

és küldtek a szülők, amit a DÖK tagjai 

nevelői segítséggel eladhattak. A bevételből 

pedig mi iskolások kapunk mindig valamit. 

Nagyon jók ezek a vásárok, mert itt mi is 

meg tudjuk venni szüleinknek, testvérünket, 

nagyszüleinknek a karácsonyi ajándékot. 

 

Mézeskalács minden formában  

 

Ékszerek és mütyürök 
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Az ügyes anyukák alkotásai 

 

Nézelődés  

Biró Dána 4. osztály 

A KÉK MADÁR 

Iskolánkban hagyomány, hogy minden 

évben a negyedik osztály készül egy 

karácsonyi műsorral, melyet a téli szünet 

előtti utolsó tanítási napon az egész 

iskolának előad. Az idén rajtunk volt a sor. 

Dóri néni és Andi néni egy színdarabot 

keresett nekünk. A kék madár címmel. Dóri 

néni felolvasta és megkérdezte, hogy mi a 

véleményünk. Nekünk nagyon tetszett. 

Megtanultuk, díszleteket készítettek a tanító 

nénik, jelmezeket kerestünk, próbáltunk. 

Úgy gondolom nagyon jól sikerült.  

 Az előadásunk képekben: 
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Sebők Bianka 4. osztály 
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Téli rejtvény 

1.Ezt díszítjük fel karácsonykor. 

2.Ezt akasztjuk az ajtóra. 

3.24 napos minden napra jut egy apróság. 

4.Az ünnep jellegzetes süteménye. 

5.Karácsonykor együtt van a……..  . 

6.December 6-án este ajándékot csempész a cipődbe. 

7.Ezzel díszítjük fel a házat. 

8.Karácsony előtti várakozás. 

9. …….. alatt szabad a csók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domokos Panna negyedik osztály 
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