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2019-2020. 

 

Szeptember: 

A Herman Ottó Horgászegyesület horgászversenyén vettek részt tanulóink. Szabó Zolta 6. b 

osztályos tanulónk 1550 gramm halat fogott, ezzel II. helyezett lett. 

(Szervező: Molnár Tímea) 

 

Közösségi terek őszi dekorációja: zsibongók, folyosók, ablakok, alsós osztálytermek ajtói. 

(Szervezők: Bíró Erzsébet, Pápis Csilla, Péterné Brányi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

 2019. szeptember 16-22. között tartottuk meg a Mozdulj a klímáért! akcióhetet. Azért 

választottuk ezt az időpontot, mert ugyanekkor volt az Európai Mobilitási Hét, aminek témája 

a gyaloglás és a nem motorizált közlekedés, mottójának pedig a „Sétálj velünk!” felhívást 

választották. Illetve szeptember 21. a takarítási világnap, szeptember 22. az Európai 

autómentes nap volt. Ezen események céljai szervesen kapcsolódnak, jól kiegészítik egymást. 

Tanulóinkkal beszélgettünk ezekről, a városi rendezvényeket, lehetőségeket népszerűsítettük 

körükben.   

A sikeres megvalósítás érdekében már előző héten megismerték az osztályfőnökök a 

feladatokat, megkapták a pecsétgyűjtő lapokat, megbeszéltük a zöld mérföldek számításának 

módját. Közösségi feladatnak a faölelést választottuk, amit osztályonként valósítottunk meg. 

Ehhez kapcsolódóan az élő fa életkorának, magasságának meghatározási lehetőségét is 

megismerték tanulóink. 

A képek az alábbi linken érhetők el: 
https://drive.google.com/open?id=1tLS2KySI4E-2sXhb8s9S6aEjlvVE1VCR 
Az akcióhéten mindenki szorgalmasan gyűjtötte a pecsétjeit, számolta az összegyűjtött 

mérföldjeit. Összesen 1855 zöld mérföldet gyűjtöttünk a környezettudatos utazásokért.             

2088 zöld mérföld járt a húsmentes és helyi élelmiszeres napi étkezések után.         

4257 zöld mérföldet kaptunk a közösségi feladatokban való részvételért. 

Az elültetett 91 facsemetét pedig 2275 zöld mérfölddel jutalmazták. Iskolánkból 329 tanuló és 

23 tanár ezzel a 10475 zöld mérfölddel járult hozzá az európai kampány sikeréhez. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Használt szárazelem, kupakgyűjtés: egész tanévben, folyamatosan. 

(Szervező: Pápis Csilla) 

 

Madáretető állapotának ellenőrzése. 

(Szervező: Szécsi János) 

 

Az iskolai közösségi terek növényeit gondozó csapat megszervezése (4.-8 osztály), akik 

rendszeresen öntözik a növényeket, eltávolítják az elszáradt részeket. 

(Szervező: Bókáné Papp Éva) 

 

„Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!” (KEVE) néven kidolgozott biztonságos 

közlekedésre nevelő programba kapcsolódtunk be idén második alkalommal, amit a 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága szervez.  

(Szervező: 1.-2. osztályfőnökök) 

  

https://drive.google.com/open?id=1tLS2KySI4E-2sXhb8s9S6aEjlvVE1VCR


A Népmese Világnapja alkalmából rendezett kiállítást a Földmíves Utcai Óvoda, ahová 

anyagot készítettek az 1.a és 1.b osztály tanulói. 

(Szervező: Péterné Brányi Ildikó, Vargáné Albert Klára) 

 

 

Október: 

Az Idősek Világnapja alkalmából iskolánk énekkara műsorral kedveskedett a Vám téri 

Idősek Otthonába járó nyugdíjasoknak. 

(Szervező: Lázárné Tóth Klára) 

 

Bekapcsolódtunk a Világ legnagyobb tanórája oktatási projektbe, melynek keretében 

folytattuk az ismerkedést az ENSZ által kitűzött 17 Globális Céllal, ami a fenntartható 

fejlődést szolgálja. Az idei tanévben kiemelt téma a biodiverzitás, az élővilág 

sokszínűségének megőrzése. 

Résztvevő osztályok: 4.a, 4.b, 5.a, 6.b, 7.a, 7.b 

(Szervezők: Novákné Engi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Az Állatok világnapjához kapcsolódóan iskolánkba járt az Utazoo Minizoo. Érdekes, 

izgalmas és interaktív állatbemutató volt ember és állat kapcsolatáról, egzotikus és ismert 

állatokkal. 

Mire is jó egy állatbemutató? Eloszlatja a tévhiteket. Közelebbről megismerhetünk olyan 

állatokat, amiket még nem láttunk. Legyőzhetjük félelmeinket, fóbiáinkat. Nincsenek rácsok, 

üvegek az állatok és az ember között. 

Résztvevő osztályok: 2.a, 2.b, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.c   

(Szervező: Dányi Ágnes, osztályfőnökök) 

„Kedvenc állatom” - könyvtári óra 1.a és 1.b osztálynak. 

(Szervező: Péterné Brányi Ildikó, Vargáné Albert Klára) 

A 7. b osztálykeretben emlékezett meg az eseményről. 

(Szervező: Novákné Engi Ildikó) 

 

Őszi papírgyűjtés 

(Szervező: Pápis Csilla, osztályfőnökök) 

 

Pályaorientációs projektnap (október 18.) 

A 7. és 8. osztályok a Csongrád Megyei Kormányhivatal által szervezett Pályaválasztási 

napon jártak a Szentgyörgyi Albert Agórában. Diákjaink a továbbtanulási lehetőségekről 

kaptak aktuális információkat. Cél a szakmaválasztás, pályadöntés meghozatalának segítése, a 

megye hiányszakmáinak interaktív bemutatása a térség nagy múltú munkáltatóinak, 

szakembereinek, képző intézményeinek segítségével. 

További pályaválasztást segítő program volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által 

szervezett látogatás az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskolába, ahová a 7.a és 

7.b osztály tanulói mentek el.  

A 7.b osztályosok a Szegedi Fonalfeldolgozóban is jártak üzemlátogatáson. 

Az iskolában a honvédség munkatársai tartottak ismertető előadást a katonai pályáról az 

érdeklődő osztályoknak. 

A 8.a és 8.b osztálynak szülői értekezlet keretében volt pályaválasztási tanácsadás a Csongrád 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek közreműködésével. 

A 2.a osztály a Vasútállomáson, a 3.a osztály a Tűzoltóságnál járt.  

(Szervezők: osztályfőnökök) 

 



 

Tökfaragó délután 
Résztvevő osztályok: 5.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a 

(Szervező: Pápis Csilla, Bókáné Papp Éva, Nagy Zita, Novákné Engi Ildikó, osztályfőnökök) 

 

Energia-járőr szolgálat (osztályonként 2 fő) megszervezése.  

Feladatuk az égve felejtett villanyok lekapcsolása, a csöpögő vízcsapok elzárása, a nyitva 

hagyott ablakok becsukása a fűtési szezonban. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Csicsergő-csapat megszervezése az 6. osztályos tanulókból. Ők töltik fel a medence mellett 

lévő madáretetőt eleséggel, pótolják a fogyást.  

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

November: 

 

A Termosz laboratóriumban (Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium) 8. a osztálynak 

tartottunk órákat. Élettani jellemzőket vizsgáltunk: pulzus, vérnyomás.  Megismerkedtünk a 

spirométer használatával, megmértük tüdőnk vitál-kapacitását. Egy bűnügy felderítésében 

segédkeztünk vércsoport meghatározás során. Kémiai virágoskertet, kémcsőbe szivárványt 

hoztunk létre, és titkosírást készítettünk. A biológia foglalkozást Zelenainé Valaczkai 

Gyöngyi, a kémiát Csanádi Mária tartotta.  

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Az Utazó Múzeum program keretében a szegedi papucskészítés hagyományait 

elevenítettük fel egy óriás társasjáték segítségével, Kulik Melinda múzeumpedagógus 

vezetésével. A programon az 5.a, 5.b, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a osztályok vettek részt. 

(Szervező: osztályfőnökök) 

 

 Megújulás környezettudatos módra 
Attól, hogy valami régi, még nem biztos, hogy rossz és ki kell dobni. A fóliákkal összhangot 

lehet teremteni akár a díszítésben, akár bútorzatban” – vallja Zsámboki Judit. A Fóliás Juci 

néven ismert gödöllői anyuka ezen ötletét az általános iskoláknak meghirdetett akciójával 

próbálja népszerűsíteni. Egy közösségi oldalon találtunk rá a felhívásra, miszerint az őszi 

jótékonysági országjáró körút keretei között 4 vidéki város 1-1 iskolájának megújítását 

támogatja és ehhez várt jelentkező intézményeket. Szegeden Juci választása iskolánkra esett.  

Előzetesen felmértük, hogy az iskola mely helyiségeiben és milyen bútorokat, falakat érdemes 

illetve égetően szükséges megújítanunk. ÖKO-iskola lévén nagyon fontos számunkra a 

gazdaságosság és a fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatosság.  

Juci akciójának és az önként vállalkozó szülőknek és nagyszülőknek köszönhetően megújult 

és barátságosabb lett az iskolánk ebédlője, a földszinten található ajtók. Megszépült a 

szekrénysor a 26-os teremben, valamint a 30-as és 34-es teremben a beépített szekrények is 

színesebbek, vidámabbak lettek. 

(Szervező: Novákné Engi Ildikó) 

 

„Advent-karácsony” projekt előkészítése. 

(Szervezők: Lázárné Tóth Klára, Novákné Engi Ildikó, Pápis Csilla) 

 

 

 



Adventi koszorúkészítő verseny 5.-8. osztályosoknak 

Résztvevő osztályok: 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a 

(Szervező: Pápis Csilla, osztályfőnökök) 

 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét (nov. 16.-24.)  

Az idei év kiemelt témája a környezettudatos szemléletformálás, a hulladékkeletkezés 

megelőzése érdekében –„Nyisd ki a szemedet és csökkentsd a szemetet!” szlogennel.  

Arra buzdítottunk mindenkit, hogy járjon nyitott szemmel, fedezze fel, majd oldja meg azokat 

a helyzeteket, melyekben hulladékok keletkezése megelőzhető, illetve csökkenthető ezek 

mennyisége. Hiszen ha valamiért már pénzt adtunk ki és megvásároltuk, akkor azt ne dobjuk 

a szemétbe. Az újrahasználat, az adományozás, vagy éppen „újjászületése” révén tovább él, 

marad az anyagok, a gazdaság körforgásában és ezáltal nem kell újabb környezeti elemektől 

megfosztani a már így is túlfogyasztott Földünket. 

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársa, Horváth Ádám tartott felső 

tagozatos tanulóinknak előadást, melyben további ötleteket kaptak diákjaink, hogy ők mit 

tudnak tenni a célok megvalósítása érdekében. Megismerték továbbá a „8R” iránymutatását, 

amit ha igyekeznek betartani, akkor jó úton járnak. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

A Földmíves Utcai Óvodában rendezték meg a Csongrád megyei Zöld Óvodák IV. szakmai 

napját, ahová iskolánk is meghívást kapott. Bemutatták, hogy a különböző korcsoportokban 

hogyan fejlesztik, erősítik a gyerekek energiatudatosságát. Az Energiaklub képviselője tartott 

ismertetőt a fenntarthatóságra nevelés lehetőségeiről. Kötetlen beszélgetés keretében volt 

tapasztalatcsere és ötletbörze is. 

 

Idén immár harmadik alkalommal csatlakoztunk a SegítsVelem Karácsonyi Mosolymanó 

kezdeményezéshez, melynek keretében jó állapotú, használható játékokat gyűjtöttünk a 

rászoruló gyerekeknek, hogy ők is vidáman ünnepelhessenek. 

Résztvevő osztályok: 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 5.a, 5.b, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c,  8.a 

(Szervező: Novákné Engi Ildikó, osztályfőnökök) 

 

Madáretető szükség szerinti feltöltése, madárkalács kihelyezése. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Szécsi János, Csicsergő-csapat) 

 

Rendhagyó környezetismeret órát tartottak a Magyar Madártani Egyesület munkatársai 

alsó tagozatos tanulóinknak. Az interaktív, játékos foglalkozás témája a madárbarát kert, a 

téli madáretetés volt.  

Résztvevő osztályok: 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b 

(Szervező: Demeterné Oroján Ágota, osztályfőnökök) 

 

Mi Szegedünk címmel szervezett városismereti vetélkedőt általános iskolás gyerekeknek a 

Szent-Györgyi Albert Agóra májusban. Iskolánk csapata (7.a, 7.b) IV. helyezett lett, 

színházjegyet nyert. A Pinceszínház gyermek tagozatának „Tessék engem elrabolni!” című 

előadására novemberben került sor. 

(Szervező: Novákné Engi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Első osztályos tanulóinknak a fogápolás jelentőségéről, a fogmosás helyes technikájáról 

tartott órát iskolánk védőnője. 

(Szervező: Kocsispéterné Szemes Ágnes) 

 



December: 

 

Közösségi terek téli dekorációja.  

(Szervezők: Bíró Erzsébet, Demeterné Oroján Ágota, Pápis Csilla, Zelenainé Valaczkai 

Gyöngyi) 

 

Adventi készülődés: 

Az Alsóvárosi Tájházban foglalkozásokon vettek részt tanulóink: 1.a, 3.b, 4.a, 5.a osztály. 

Népi játékokkal, népszokásokkal ismerkedett a 7. c osztály.  

(Szervezők: osztályfőnökök) 

 

Madáretető szükség szerinti feltöltése, madárkalács kihelyezése. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Szécsi János, Csicsergő-csapat) 

 

SegítsVelem Karácsonyi Mosolymanó kezdeményezéshez összegyűlt 80 darab csomagot 

elszállították iskolánkból.  

(Szervező: Novákné Engi Ildikó) 

 

Mikulás buli felső tagozatosoknak, mikulás ajándékozás az alsósoknál. 

(Szervezők: Pápis Csilla, osztályfőnökök) 

 

Karácsonyi koncert a Szent-Györgyi Albert Agórában – meghívó, dekoráció készítés 

(Szervező: Bíró Erzsébet, Feketéné Kőkuti Ildikó, Huszár Zoltánné, Lázárné Tóth Klára,  

Novákné Engi Ildikó, Péterné Brányi Ildikó, Bókáné Papp Éva, Kónyáné Kapitány Gabriella, 

Kovács Katalin, Pápis Csilla, Szászné Narancsik Judit, felkészítő tanárok) 

 

A 7. c osztály csatlakozott a Veled Vagyunk adománygyűjtő kampányhoz, melynek 

keretében édességet gyűjtöttek a Klinikák gyermekosztályainak, nehéz sorsú és 

gyermekotthonban élő gyerekek számára. 

(Szervező: Kovács Katalin) 

 

A városi önkormányzat által biztosított ingyenes korcsolyázási lehetőséget a Dóm téren   a 

1.a, 3.b, 5.a, 5.b, 6.a, 7.a, 7.c, 8.a osztály tanulói élvezték. 

(Szervezők: osztályfőnökök) 

 

Iskolánk énekkara karácsonyi műsorral kedveskedett a Vám téri Időskorúak nappali ellátó 

helyére járóknak és Kálvária sugárúti Idősek otthonában lakóknak. 

(Szervező: Lázárné Tóth Klára)  

 

 

Január: 

 

„ZöldOkos” kupa: négyfordulós online vetélkedőre nevezett a 7.a osztály 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Elem és műanyagkupak-gyűjtőverseny összesítése 

(Szervező: Pápis Csilla) 

 

Madáretető szükség szerinti feltöltése, madárkalács kihelyezése. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Szécsi János, Csicsergő-csapat) 



 

„Zöld sarok” frissítése a könyvtárban. 

(felelős: Boldizsár Endre) 

 

A biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívjuk fel a figyelmet azzal, hogy az év 

élőlényeiből és egyebeiből állandó kiállítást rendeztünk a földszinten kihelyezett tárolókba. 

A kategóriák sorsolás útján kerültek az osztályokhoz. A tanulók ezután összegyűjtötték, 

rendszerezték a feladatul kapottról az információkat, és ezt az osztály minden tagja 

megismerte. A kiállítást ezután tetszőleges időpontban az összes osztály megtekintheti, ezzel 

is gyarapodnak ismereteik. A kiállítási anyagot a 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 

8.b osztályok készítették. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, osztályfőnökök) 

 

Február: 

 

A Tisza élővilágának emléknapján a 2000-ben történt ciánszennyezésről emlékezett meg 

az 5. b, 6. b, 7. a és a 8. a osztály. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Felsősök farsangján sokan jelmezbe öltöztek.  

Résztvevő osztályok: 5.a, 5.b,  6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a. 

(Szervező: Pápis Csilla, osztályfőnökök) 

Alsó tagozaton hagyományosan osztályszinten farsangolt az 1.a, 1.b, 2.a, 2.b.  

A 3.-4. osztályosok az ebédlőben együtt csodálták egy bűvész mutatványait, játszottak, és 

buliztak. (Szervezők: osztályfőnökök, napközis kollegák) 

 

Szülők-nevelők báljának szervezése, lebonyolítása. 

(Szervező: Feketéné Kőkuti Ildikó, Novákné Engi Ildikó) 

 

A Csicsergő-csapat folyamatosan pótolta a madáretető tartalmát. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Trianoni emlékfa ültetés 
A Nemzeti Színház TRIANON 100 rendezvénysorozatának részeként február 27-én a 

Tizenhárom almafa című Wass Albert-bemutatóhoz kapcsolódva a teátrum színművészei 

trianoni emlékfaként elültettek egy őshonos, oltott almafát a Nemzeti Színháznál. Az ültetés 

után autókba ültek, és elindulnak tizenkét településre, ahol a városok/falvak képviselőivel 

közösen, szintén ültettek egy-egy almafát. Gyálaréten iskolánk 5.b osztályos tanulói vettek 

részt, valamint szavalatukkal színesítették a rendezvényt. 

 

Téli tárlatot rendeztek alsó tagozatos tanulóink munkáiból a földszinti zsibongóban. 

(Szervező: Demeterné Oroján Ágota, osztályfőnökök) 

 

Drogprevenciós előadást tartott a CSMRFK munkatársa Nyitrai Tamás őrnagy 7.a, 7.b, 7.c 

osztályos tanulóinknak. 

(Szervező: Tibai József) 

 

Betegségmegelőzésről, a szabályos kézmosásról és zsebkendőhasználat higiéniai 

szabályairól tartott órát az iskola védőnője a 2.a, 2.b, 3.a, 3.b osztályok tanulóinak. 

(Szervező: Kocsispéterné Szemes Ágnes) 



Március:  

 

Pénz7 Pénzügyi és Vállalkozói Témahéten Korszerű pénzkezelés-digitális biztonság/ 

biztosítások témában több osztályfőnök is tartott foglalkozást az osztályának. 

(Szervező: Novákné Engi Ildikó, osztályfőnökök) 

 

OTP Fáy András Alapítvány által szervezett OK Roadshow-n - ami egy pénzügyi, gazdasági, 

gazdálkodási edukációs és ismeretterjesztő program - vett részt több osztályunk. Ez 

a pénzügyileg tudatos gyerekek programja volt, amely játékos formában tanítja pénzügyi 

ismeretekre a felső tagozatos diákokat. A jövő generációja számára elengedhetetlen a 

pénzügyi tudatosság kialakítása. A program első része egy pénzügyi kvízjáték volt, amelyen a 

gyerekek megismerkedhettek olyan kifejezésekkel, mint a bevétel, a kiadás vagy akár az 

infláció. Ezt követően számos játékot, köztük VR szimulátort, X-boxot, ugrálóvárakat, 

autószimulátorokat is kipróbálhattak a jelenlévők. Zárásként sztárfellépők Pápai Joci és a 

USNK voltak. Résztvevő osztályok: 6.a, 6.b, 7.a, 7.c. 

(Szervező: Tibai József, osztályfőnökök) 

 

8.a osztályos tanulóink ellátogattak a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálathoz, ahol 

nagyon sok hasznos információt kaptak a felelős szexuális magatartásról, a koraszülést 

előidéző tényezőkről Prof. Dr. Pintér Sándortól és Dr. Lehotzky Helgától. 

(Szervező: Kocsispéterné Szemes Ágnes, Pápis Csilla) 

 

Alsó tagozatos tanulóink a Gergely-járás hagyományait felelevenítve invitálták iskolánkba a 

Katona utcai, Földmíves utcai, Kölyöksziget (Pick), Klebelsberg Telepi, Gyálaréti és a Bem 

utcai óvodákba járó nagycsoportos gyerekeket. 

(Szervező: Péterné Brányi Ildikó és az alsós munkaközösség) 

 

 

Az Ökoiskolai cím megújítására vonatkozó pályázatot beadtuk.  

Az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára az Ökoiskola Értékelő Bizottság 

javaslata alapján dönt a cím odaítéléséről 2020. július 31-ig. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, iskolai munkaközösségek) 

 

Elkészült az iskola Öko-kódexe, amit a földszinti és emeleti zsibongókba kihelyeztünk. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, DÖK) 

 

„ZöldOkos” kupa vetélkedő online fordulóiról a 7.a osztály csapata bejutott a megyei 

döntőre, ahol I. helyezést ért el. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Iskolai természetismereti versenyt szerveztünk 3.-6. osztályos tanulóinknak. 

(Szervező: Balla Péter, Csiszárné Farkas-Csamangó Erika, Kónyáné Kapitány Gabriella, 

Novák Zsolt, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

A Víz Világnapjáról a járványhelyzet miatt rendhagyó módon emlékezett meg a 7. a osztály. 

Az anyag az iskola honlapján, a környezeti nevelés oldalon megtalálható. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

 

 



Megszervezett, a járvány miatt elmaradt program: 

 

Az áprilisi Fenntarthatósági Témahétre a Csemete Természet és Környezetvédelmi  

Egyesület Száz apró lépés című előadásaiból  

- alsó tagozatnak a „Víz nélkül nincs élet!”, 

- az 5.-6. osztályoknak a „Beporzó rovarok védelme”,  

- hetedikeseknek a „Klímaváltozás kicsiben”,  

- nyolcadikos tanulóinknak „Környezettudatos életmód” témakörben. 

 

Az elszigetelt helyzet miatt osztálykeretben emlékezett meg a távoktatás alatt: 

- Föld Napjáról az 5. a, 7. a, 7.c osztály 

(Szervező: Kónyáné Kapitány Gabriella, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi,  

Kovács Katalin) 

- Madarak, fák napjáról 7.a, 7.c osztály 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Kovács Katalin) 

- Beporzók napjáról 7.a osztály 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

- Nemzeti összetartozás napjáról – Trianon 100 7.a, 7.b osztály 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Novákné Engi Ildikó) 

- Az 1. a osztály több tantárgyhoz kapcsoltan projekt hetet valósított meg, melynek 

központi témája a Víz Világnapja, a Föld Napja és a Madarak, fák napja volt. 

 

 

 

Szeged, 2020. június 17. 

 

        Zelenainé Valaczkai Gyöngyi 

         Öko munkaközösség-vezető 


