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Szeptember:

Energia-járőr szolgálat(osztályonként 2 fő) megszervezése.
Feladatuk azégve felejtett villanyok lekapcsolása, a csöpögő vízcsapokelzárása, a nyitva
hagyott ablakok becsukása a fűtési szezonban.
Csicsergő-csapat megszervezése az 5. osztályos tanulókból. Ők töltik fel a medence mellett
lévő madáretetőt eleséggel, pótolják a fogyást.
(Szervezők: Pápis Csilla, Novákné Engi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)
Közösségi terek őszi dekorációja. (szervezők: Pápis Csilla, Péterné Brányi Ildikó, Zelenainé
Valaczai Gyöngyi)
TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz csatlakoztunk (szeptember 15-17.)
Az iskola teljes létszámban részt vett az iskola környékének megtisztításában.
(Szervezők: Pápis Csilla, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)
Bekapcsolódtunk a Világ legnagyobb tanórája oktatási projektbe, melynek keretében
megismerkedtünk az ENSZ által kitűzött 17 Globális Céllal, ami a fenntartható fejlődést
szolgálja. Az idei tanévben a tudatos táplálkozás, felelős élelmiszerfogyasztás volt a kiemelt
téma: 4.a, 5.a, 5.b, 7.a, 8.b.
(Szervezők: Novákné Engi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)
„Sztárzöldség”interjúpályázatba nevezett az 5. b osztály a Világ legnagyobb tanórájához
kapcsolódóan. (Szervező: Novákné Engi Ildikó)
Szent Mihály napra emlékezés: 3. és 4. osztályok nyolc óvodában mutatták be műsorukat.
(Szervező: Huszár Zoltánné, Kiss Ilona)
Horgászversenyen vettek részt tanulóink: 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 6.b, 8.a.
(Szervező: Molnár Tímea)
Használt szárazelem, kupakgyűjtés: egész tanévben, folyamatosan.
(Szervező: Pápis Csilla)
Piac látogatáson járt a 2. b osztály.
(Szervező: Kovács Olga)

Október:

Megemlékeztünk az Állatok világnapjáról. A program egy rövid ismertetővel indult a jeles
nap eredetéről, jelentőségéről. A szegedi Beagle-ért Közhasznú Egyesület vezetője a felelős
állattartásról beszélt. Négy kutyával bemutatót tartottak. Állat simogatással, barátkozással
zárult a program.
(Szervezők: Kónyáné Kapitány Gabriella, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)
Csatlakoztunk a Mozdulj a klímáért!akcióhoz (október 9-13.)
Ennek keretében a hét folyamán zöld mérföldeket gyűjtöttünk. Minden környezetkímélő
utazás (gyalog, biciklivel, görkorcsolyával, rollerrel, busszal, villamossal, vonattal) az
iskolába vagy haza egy zöld mérföldnek számított hosszúságtól függetlenül. A teljes alsó
tagozat és nyolc felsőtagozatos osztályból 232 fő 2320 zöld mérföldet gyűjtött össze.
Közösségi akcióként jelképesen elfoglaltuk az iskola előtti parkolót, mi magunk és
közlekedési eszközeink is a modell része volt.
Vállalkozó kedvű, szemfüles hetedik osztályos lányok „Itt változtass!” figyelemfelkeltő
rajzokat készítettek és helyeztek ki azokra a pontokra az iskolában, ahol változást várnak
társaiktól.
(Szervezők: Bíró Erzsébet, Novákné Engi Ildikó, Pápis Csilla, Szabó Béla, Zelenainé
Valaczkai Gyöngyi)
SZTE-JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástárban foglalkozások látogatása a tanév
folyamán több alkalommal.
(Szervező: Buchholczné Kovács Katalin, Laczi Ágnes, Szélpálné Szőrfi Edit, Zelenainé
Valaczkai Gyöngyi, Novákné Engi Ildikó)
Őszi papírgyűjtés
(Szervező: Pápis Csilla, Kiss Ilona)
Tökfaragó délután
(Szervező: Pápis Csilla, Idegennyelvi munkaközösség)

November:
Pályaorientációs projektnap (nov. 17.):
Alsó tagozatos osztályainknak Bűn-és balesetmegelőzési bemutató volt.
Az 5.a, 5.b osztály a Fodor József Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakképző Iskolában
ismerkedett a hentes és pék szakmával.
Az 5. c osztály a Szent István téri víztoronyban Szeged vízfogyasztásáról, a
szennyvíztisztításról kapott információkat.
A 6. a osztály interaktív foglalkozás keretében gyógynövényekkel ismerkedett a Ferences
Látogatóközpontban.
A 6.b osztály a rendező pályaudvaron szerzett ismereteket.
A 7. és 8. osztályok az Ifjúsági Házban megtartott Pályaválasztási Napok rendezvényen
jártak.
(Szervezők: osztályfőnökök)
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét (nov. 18.-27.) keretében csereberét szerveztünk. Bárki
behozhatta megunt, feleslegessé vált, de még jó állapotú könyvét, játékát, plüssfiguráját.
Majd, aki hozott, az választhatott a mások által behozott dolgokból.
(Szervezők: Pápis Csilla, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)
A PontVelem és a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat által meghirdetett SegítsVelem,
karácsonyi jótékonysági akciójához 47 doboznyi ajándékot gyűjtöttünk olyan gyerekeknek,
akik egyébként nem kapnának ajándékot. Reméljük, az akció szlogenje teljesült: „Varázsolj
mosolyt egy társad arcára!”
(Szervező: Novákné Engi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)
Adventi koszorúkészítés
(Szervező: Pápis Csilla)
Utazó Múzeum: kékfestő foglalkozáson vett részt az Alsóvárosi Tájház szervezésében az 1.b,
az 5. b és a 6.a osztály. Az 1.b Márton-napi foglalkozáson is részt vett.
(Szervező: Jakabné Fogarassy Anett, Novákné Engi Ildikó, Szabadosné Magyar Ágota)

December:
Közösségi terek téli dekorációja.
(Szervezők: Pápis Csilla, Péterné Brányi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)
Adventi készülődés:
Kézműves foglalkozások osztályonként. Mézeskalácsot készített az Alsóvárosi Tájházban az
1.b osztály. Ajándékkészítés flakonból, konzervdobozokból: 6.a.
(Szervezők: osztályfőnökök, napközi vezetők)
Auchan által szervezett karácsonyfa díszítő versenyben 10 osztályunk vett részt. Különdíjas
lett a 6. a osztály munkája.
(Szervező: Pápis Csilla, osztályfőnökök)
Betlehemes játékot tanult a 3. b osztály, amit szeretettel fogadtak a Vám téren, az öregek
otthonában, a Bem és Földmíves utcai óvodában.
(Szervező: Huszár Zoltánné, Kiss Ilona)
Karácsonyi koncert a Szent-Györgyi Albert Agórában- dekoráció készítés
(Szervező:Feketéné Kőkuti Ildikó, Pápis Csilla, Buchholczné Kovács Katalin)
Január:
Baranyi Ildikó mesemondó járt az alsósoknál. A népmeséket nagy érdeklődéssel hallgatták.
(Szervező: Kiss Ilona)
„Zöld sarok” frissítése a könyvtárban
(Szervező: BoldizsárEndre)
„ZöldOkos”kupa: négyfordulós online vetélkedő a fenntarthatósági témahéthez
kapcsolódóan – folyamatban. Résztvevő: 5. a, 5.b
(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Novákné Engi Ildikó)

K&H Vigyázz, Kész, Pénz! Pénzügyi vetélkedő a fenntarthatóság jegyében, ez is
folyamatban.
Résztvevők: 5.a, 5.b osztály.
(Szervező: Novákné Engi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)
Február:
Termosz laboratóriumban (Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium) 5. a, 5. b osztálynak
tartottunk órákat. Vizsgáltuk a tej összetevőit, az antociánokat. Baktériumokat „vadásztunk”
a tejben. Titkosírást készítettünk.
(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Kamarásné Elek Cecília)
Felsősök farsangján sokan jelmezbe öltöztek.
(Szervező: Pápis Csilla, osztályfőnökök)
Szülők-nevelők báljának szervezése, dekoráció készítése.
(Szervező: Feketéné Kőkuti Ildikó, Novákné Engi Ildikó)
Népi játékok tanulása és farsangi fánk sütése elnevezésű foglalkozáson vett részt az 5.b
osztály az Alsóvárosi Tájházban.
(Szervező: Novákné Engi Ildikó)
Március:
Pénz7 Pénzügyi és Vállalkozói Témahéten „Okosan a hitelekről!" pénzügyi témában több
osztályfőnök is tartott foglalkozást az osztályának. (5. a, 5. b, 6. b, 7.a)
(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Novákné Engi Ildikó)
Közösségi terek tavaszi dekorációja.
(Szervezők: Pápis Csilla, Péterné Brányi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)
Az 1879-es szegedi nagy árvíz emléknapján árvízi emléksétán vett részt az 5.b osztály.
(Szervező: Novákné Engi Ildikó)

Húsvéti díszkészítő foglalkozás felső tagozatosoknak.
(Szervező: Pápis Csilla)
Részt vettünk a Víz Világnapja városi vetélkedőn, ahol csapatunk III. helyezett lett.
(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)
A 2018. évi Fenntarthatósági Témahét keretében meghirdetett ZöldOkos Kupa regionális
döntőn csapatunk VI. helyen végzett.
(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)
Iskolánk tanulói által összegyűjtött kupakok, elemek elszállításának megszervezése,
lebonyolítása.
(Szervező: Pápis Csilla)

Gergely-járás: 3.a, 3.b, 4.a, 4.b
(Szervező: Kiss Ilona, Huszár Zoltánné, osztálytanítók)
Április:
Közösen ültettünk virágot az iskola Földmíves utcai szakaszán együttműködve a Földmíves
utcai Óvodával, valamint az intézmény zöld területeinek virágosítása felsős tanulókkal.Iskolai
kertész program beindítása: az elültetett virágok napi gondozása.
(Szervező: Pápis Csilla, Kis Ilona, Szécsi János)
Eljött hozzánk a BankVelem Program Utazó Iskolája. Interaktív óra és játékos előadás
keretében diákjaink a pénzügyi ismereteiket bővíthették: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b
(Szervező: Feketéné Kőkuti Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)
K&H Vigyázz, Kész, Pénz! Pénzügyi vetélkedő regionális döntőjén csapatunk II. helyezést
ért el.
(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)
A Jobb Veled a Világ Alapítvány „Énekelj a Földért!” kezdeményezéséhez csatlakoztunk a
Föld napja alkalmából, idén második alkalommal.

(Szervező: Novákné Engi Ildikó, Lázárné Tóth Klára, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)
Részt vettünk a Föld Napja tiszteletére rendezett tankerületi környezetvédelmi vetélkedőn,
ahol csapatunk az I. helyet szerezte meg.
(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)
A Fenntarthatósági Témahéten az „Égig nőnek-e a fák?” témakört dolgoztuk fel a felső
tagozaton. Ennek keretében osztályfőnöki órán beszélgettek a témahét céljáról és
jelentőségéről. Biológia és természetismeret órán megismerkedtek a fák birodalmában élő
„legekkel”. Ének órán meghallgatták a fák hangját. Fizika és kémia órán építéssel kapcsolatos
kísérleteket végeztek. Informatika órán a témával kapcsolatban kerestek érdekességeket az
interneten. Irodalom órán famatuzsálemekkel ismerkedhettek. Rajz órán a világ régi
faépületeivel kapcsolatos feladatokat kaptak. Technika órán a fák életkorának meghatározását
végezték, volt fatestvér keresés. Testnevelés órán a fák magasságát határozták meg különböző
mérési módszerekkel. Az osztályok még egy-egy nevezetes hazai fáról gyűjtöttek
érdekességeket, majd bejelölték hazánk térképén ezek helyét, amit a földszinti zsibongóban
lehetett megtekinteni.
(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, osztályfőnökök, érintett szaktanárok)
Tavaszi papírgyűjtés
(Szervező: Pápis Csilla, Kis Ilona)
Május:
Madarak és fák napjáról emlékeztünk meg osztályonként a felső tagozaton. Gyakoribb
madarak hangjának felismerése volt a feladat.
(Szervező: Kónyáné Kapitány Gabriella)
A családi napra rengeteg színes programmal készültünk, ami igazi élményt és kikapcsolódást
jelentett kicsiknek és nagyoknak egyaránt:
-

pszichológiai előadás,

-

gyógyszerekről, gyógyszerszedésről előadás,

-

harcművészeti bemutató,

-

véradás,

-

kisállat szépségverseny,

-

sportversenyek,

-

csocsó, asztalitenisz, ugrálóvár, quad,

-

kézműves foglalkozások,

-

játékos vetélkedők.

(Szervezők: Szélpálné Szőrfi Edit, Feketéné Kőkuti Ildikó, tantestület)
A Herman Ottó országos természetismereti versenyen, a Mozaik Nemzetközi Internetes
Tanulmányi versenyen, a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Tudásbajnokság által
szervezett országos versenyen iskolánk tanulói jelentős számban, kiemelkedő eredményeket
elérve szerepeltek.
(Szervezők: szaktanárok)
Nyolcadikos tanulóink ellátogattak a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálathoz, ahol
nagyon sok hasznos információt kaptak a felelős szexuális magatartásról, a koraszülést
előidéző tényezőkről.
(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, osztályfőnökök)
Június:
Idén is csatlakoztunk a „Zöldenjobb” naphoz, melynek célja a környezettudatos magatartás,
a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. A Környezetvédelmi
Világnap előtti pénteki napon minden osztályunk zöldbe öltözött, és az erről készített fotót
feltöltöttük a szervezők által megjelölt helyre.
(Szervezők: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Pápis Csilla)
Iskolánk tanulóinak közös éneklésével emlékeztünk a nemzeti összetartozás napján.
(Szervező: Kmetovitsné Szélessy Lívia, Lázárné Tóth Klára)
Egy csapatunk részt vett a Szegedi VédőnőiSzolgálat által szervezett Fel-Hajtás elnevezésű
városi vetélkedőn, ahol II. helyezettek lettek.
(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi)

Boldog Iskola program pályázatának előkészítése során kreatív feladatként létrehoztuk a
„barátság kertjét” a földszinti zsibongóban, melyet osztályaink betelepítettek elképzelésük
szerinti jelképekkel. Résztvevők:
(Szervező: Novákné Engi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Pápis Csilla, osztályfőnökök)
Az Iskolanapon az alsó tagozatosok játékokat tanultak, a felsősök ügyességi versenyeken
próbálhatták ki magukat.
(Szervező: Kiss Ilona, Pápis Csilla)
A DÖK-napon alsósok különböző sportversenyeken mérhették össze tudásukat. A
felsősöknek a SZTE-JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár dolgozói tartottak
ismeretterjesztő és interaktív foglalkozásokat.
A tanév folyamán több alkalommal tartott órát felső tagozatosainknak Katona Zsolt SZTEJGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet oktatója. Tanulóink elsősegélynyújtási
ismereteket szereztek, az újra-élesztést gyakorolták, megismerhették a defibrillációs
készülékműködését, annak alkalmazását.
Iskolánk védőnője osztályainknak életkoruknak megfelelő felvilágosító, prevenciós órákat
tartott személyi higiénia, serdülőkori változások és problémák témakörökben.
(Szervezők: osztályfőnökök)
Osztálykiránduláson több osztály is bővítette környezettel, természettel kapcsolatos
ismereteit: Gyulán a Tájvízházba látogatott: 5. a, 5. b, 5. c, 6. a, 7. b,
kerékpár túrát szervezett a Velencei-tó körül a 7. a,
Ópusztaszerre látogatott: 3. a, 3. b,
Vadasparkban volt: 1. a, 1. b, 2. a,
erdei iskolában járt: 4.a Vackor Várban, 4.b Mártélyon.

Szeged, 2018. június 13.

Zelenainé Valaczkai Gyöngyi

