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Szeptember: 

 

Szeptember 10-én „ A Csongrád-Csanád Megyei identitás erősítése” projekt keretében 

iskolánk minden évfolyamát képviselték tanulók a FOKÁ-n lebonyolított programon.  

A rendezvény célja a megyéhez kötődés növelése hagyományőrző, egészségmegőrző, 

környezettudatos programokkal. Továbbá a történelmi hagyományok felkutatására, a 

fenntartható fejlődésre és a sportos életmódra nevelés, közösségteremtés. Közreműködő 

szervezetek a Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitányság Megyei Balesetmegelőzési 

Bizottsága, Magyar Vöröskereszt, SZOTE On Tour, Nemzeti Művelődési Intézet. Az alsós 

korosztálynak csapatversenyek, a felsősöknek ismeretterjesztő előadások színesítették a 

délután programjait. 

 

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

Alsós tanulóink rajzaiból újra megrendeztük az őszi tárlatot, ami már hagyománnyá vált 

iskolánkban. 

(Szervezők: Demeterné Oroján Ágota, Pápis Csilla, Péterné Brányi Ildikó, Zelenainé 

Valaczkai Gyöngyi) 

 

A „Jeles napok” faliújság minden hónapban néphagyományokhoz, környezet-vagy 

természetvédelemhez kapcsolódó jeles napokról készít szöveges ismertetőt és hozzá 

kapcsolódó illusztrációt az adott osztály.  

Szeptember hónap jeles napjairól a 7. a osztály prezentált színvonalas ismertetőt. 

(Szervező: Kónyáné Kapitány Gabriella) 

 

Figyelemfelkeltő feliratokat/rajzokat (energiatakarékosság, tisztaság, kulturált viselkedés) 

készítettek a rajzszakkörösök, amit az iskola több pontján kihelyeztünk. 

(Szervező: Bíró Erzsébet) 

 

Műanyagkupak-gyűjtés: 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 negyedik alkalommal, amit a 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága szervez. 

(Szervező: 1.-2.-3.-4. osztályok osztályfőnökei) 

 

Az autómentes napon (szept. 22.) arra kértük tanulóinkat, minél többen környezetbarát 

közlekedési módot választva érkezzenek az iskolába. Erre a napra készítettünk egy plakátot is, 

amit minden tanulónk és dolgozónk aláírt, aki gyalog, kerékpárral, vagy közösségi 

közlekedési eszközzel érkezett. A „dedikált” alkotást a földszinti zsibongóba helyeztük ki, 

hogy mindenki láthassa az iskolában. 

(Szervező: Bíró Erzsébet, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, osztályfőnökök) 

 



A Magyar Diáksport Napja alkalmából plakátot készített iskolánk pszichológusa, ami 

szemléletesen mutatta be az egészségtudatosság és a minőségi testmozgás kapcsolatát, ezek 

hatását tanulók egészséges önképének és mentális egészségének alakulására. 

(Szervező: Győri-Dani Dóra) 

2021. szeptember 27- október 01. között tartottuk meg a Mozdulj a klímáért! akcióhetet. 

Iskolai közösségi akció az idén a „húsmentes nap a menzán” volt. Egy húsmentes nappal a 

kampányban sokat teszünk az egészségünkért, de emellett hozzájárulunk, hogy minél 

kevesebb üvegházhatású gáz kerüljön a légkörbe, és kisebb legyen az elfogyasztott ételek 

ökológiai lábnyoma. A Suli-Host Kft. együttműködésével sikerült megvalósítani a feladatot 

szeptember 29-én. 

Egyéni és kiscsoportos feladatokban is igen aktívak voltak tanulóink. 

A „Földinduló - Csak egy Földünk van!” Kószó Zorka, Szencsák Máté 3. a osztályos 

tanulók írtak rímelő verset, amivel II. helyezést értek el. 

 

„Csírakép”-et készített a 2.b, 3.a csapata. A kis magokat nem egyenletesen, hanem 

valamilyen formában vetették el. Fényképeken rögzítették, ahogy a magocskák megeredtek és 

elkészült a csírakép. 

„Földszín” – A feladat keretében olyan alkotásokat vártak, amelyek ezen színek 

felhasználásával készültek és kapcsolódnak a kampány témájához, a Földhöz és a 

természethez. A 2.b, 3.a, 3.b, 4.a tanulói készítettek képeket. 

Az akcióhéten mindenki szorgalmasan gyűjtötte a pecsétjeit, számolta a feladatok 

teljesítéséért járó mérföldjeit. 

Összesen 1752 zöld mérföldet gyűjtöttünk a környezettudatos utazásokért. 

2958 zöld mérföld járt a húsmentes és helyi élelmiszeres napi étkezések után. 

4272 zöld mérföldet kaptunk a közösségi feladatokban való részvételért. 

Az elültetett 260 facsemetét pedig 6500 zöld mérfölddel jutalmazták. 

Iskolánkból 333 tanuló, 37 tanár és 7 egyéb munkatárs ezzel a 15482 zöld mérfölddel járult 

hozzá az európai kampány sikeréhez. 

Az osztályok eredményeit összesítve online adatlapon beküldtük a megadott címre. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, osztályfőnökök) 

 

A Magyar Népmese Napját a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére ünnepeljük meg 

2005 óta. Céljuk az volt, hogy a népmesék fennmaradjanak és a mesékben élő bölcsesség 

tovább hagyományozódhasson az új generációkra. A jeles ünnepnapnak Benedek Elek 

születésnapját, szeptember 30-át jelölték ki. „A mese örök, mindegy, hogy mi a körítés. Amíg 

gyerekek vannak, addig mese is lesz. Mert mi a gyerek viszonya a világhoz? Meg akarja 

ismerni, és meg akarja hódítani, és ebben segít többek között a mese is.” (Csukás István) 

Megemlékezett erről a napról a 4. b osztály 

(Szervező: Csiszárné Farkas-Csamangó Erika) 

 

Október: 

Az állatok világnapja alkalmából iskolánk diákönkormányzata minden tanulónk nevében 

örökbe fogadta a kis bukót. A faj a madarak osztályába tartozik. Magyarországon a tavaszi 

és őszi vonulás idején jelenik meg nagyobb folyó- és állóvizeinken. A folyószabályozások és 

erdőirtások jelentősen lecsökkentették életterüket, továbbá a klímaváltozás jelentősen 

befolyásolhatja elterjedését. Az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv alapján 

közösségi jelentőségű Natura 2000-es faj. 

Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 50.000 Ft. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Madarak


Az örökbefogadás összegével egy éven keresztül hozzájárulunk a kis bukó életkörülményeinek 

javításához, takarmányozásához. Hivatalosan is nevelőszülőjévé váltunk erre az időszakra. A 

Vadaspark egy oklevél átadásával hitelesítette az örökbefogadásunk tényét, ezt feltüntetik az 

örökbefogadók falán, illetve az állatkert honlapján. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

Alsó tagozatos tanulóink a Struccok tánca című zenés bábelőadást nézték meg. 

(Szervező: Huszár Zoltánné) 

A 3. a és 3. b osztály a Napsugaras Tájházban tűnemezeléssel állatokról készített képeket. 

(Szervező: Péterné Brányi Ildikó, Vargáné Albert Klára) 

 

Őszi papírgyűjtés megszervezése, lebonyolítása. 

(Szervező: Pápis Csilla, osztályfőnökök) 

 

Világ Legnagyobb Tanórája október 4-8. között valósult meg. Minden évben egy-egy téma kerül 

középpontba, 2021-ben a Minőségi oktatás és a Fellépés az éghajlatváltozás ellen globális célokkal 

ismerkedhettek a diákok. Bekapcsolódott az 5.b, 6.b és 8.a osztály 

(Szervező: Novákné Engi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Pályaorientációs projektnap (október 08.) 

Megszervezésekor fontosnak tartottuk, hogy a pályaorientációs tevékenység minden 

életkorban az annak megfelelő formában készítse fel a tanulókat a felnőtt életre, a 

továbbtanulásra, életpályájuk megtervezésére. A programok iskolán belül és külső 

helyszíneken zajlottak. Többek között a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskolában, az 

Interaktív Természetismereti Tudástárban, a Somogyi Könyvtárban. 

(Szervező: osztályfőnökök) 

 

Kirándulás Nyíregyháza Sóstófürdőre, az állatparkba. Az állatpark főbb látványosságai: 

Ócenárium, 500.000 literes cápás üvegalagút, Ázsiai dzsungel óriás vízeséssel, Dél-Amerika 

vadvilágát bemutató függőhidas kalandösvény, 3 méter magasságú hosszan kanyargó 

bambuszhíd, Fókashow, Papagájshow, Maki-erdő. 

(Szervező: Kovács Katalin) 

 

A lelki egészség világnapját 1992 óta tartják minden év október 10-én. Az elmúlt években 

világszerte népszerűvé vált ez a nap, ami azt mutatja, hogy a mentális egészségre sokkal 

nagyobb hangsúlyt kell helyezni, mint azt sokan gondolnák. Erre irányította tanulóink 

figyelmét egy összegző plakáttal pszichológusunk. 

(Szervező: Győri-Dani Dóra) 

 

A dohányzás káros hatásait ismertette a 6. a és 6. b osztályos tanulókkal iskolánk védőnője. 

A 2.b osztállyal a betegségek megelőzésének lehetőségeit tekintették át. A szabályos 

kézmosás és zsebkendőhasználat gyakorlatát ismételték. 

(Szervező: Kocsispéterné Szemes Ágnes) 

 

A szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikum a Földünkért Világnap alkalmából játékos 

vetélkedőt hirdetett országos szinten. Az első online forduló eredménye alapján iskolánk 7. a 

osztályos tanulóiból álló csapata bejutott a döntőbe, ahol első helyezést ért el. 

(Szervező: Kónyáné Kapitány Gabriella) 

 

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) 

 

Jeles napok faliújságra a 7. b osztály készítette az október hónappal kapcsolatos anyagot. 

(Szervező: Boldizsár Endre) 

 

Tökfaragó verseny felsősöknek. 

(Szervező: Novákné Engi Ildikó, Pápis Csilla) 

 

November: 

 

„Advent-karácsony” projekt előkészítése: 

(Szervező: Pápis Csilla) 

 

Adventi díszkészítő délután 

(Szervező: Pápis Csilla, osztályfőnökök, napközis csoportvezetők) 

 

Ismét csatlakoztunk a PontVelem Okos Program karácsonyi MosolyManók 

adománygyűjtő akcióhoz. Jó állapotú, használható játékokat gyűjtöttünk a rászoruló 

gyerekeknek, hogy ők is vidáman ünnepelhessenek. 

(Szervező: Novákné Engi Ildikó) 

 

Jeles napok faliújságra a 8. a osztály készítette az november hónappal kapcsolatos anyagot. 

Kiemelt témája a Hulladékcsökkentési Héthez (november 20-28.) kapcsolódott. Célja volt, 

hogy rávilágítson a hulladékcsökkentés jelentőségére, illetve a hulladékgazdálkodás három 

kulcsfontosságú elemére: a megelőzésre, az újrahasználatra, valamint az újrafeldoldozásra. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

A Napsugaras Tájházban a kukorica feldolgozásának széles skálájával ismerkedett a 2. b 

osztály. Márton napi hagyományokat elevenített fel az 1. a osztály. A tűnemezelést próbálta 

ki, és népi játékokat ismert meg a 4. a osztály 

(Szervező: Molnár Tímea, Dr. Jakabné Fogarassy Anett, Laczi Ágnes)   

 

Az iskolaudvar, a medence környékének tisztántartása. 

(Szervező: Bende Imre, Szécsi János) 

 

Madáretető szükség szerinti feltöltése. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Csicsergő-csapat) 

 

December: 

 

Közösségi terek téli és karácsonyi dekorációja.  

(Szervezők: alsós munkaközösség, Pápis Csilla, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, 

osztályfőnökök) 

 

A földszinti zsibongóba a paravánra készült egy nagyméretű adventi naptár. Tanulóink az 

elé kihelyezett kosárból minden napra húzhattak egy jó cselekedetre felhívó cédulát, amivel 

családjuknak, barátaiknak, osztálytársaiknak kedveskedhettek. 



(Szervező: Tichy-Rácsné Bodré Ágnes, Demeterné Oroján Ágota) 

 

Jeles napok faliújságon a 8. b osztály mutatta be december hónap néphagyományokkal 

kapcsolatos napjait. 

(Szervező: Lázárné Tóth Klára) 

 

Mikulás ajándékozás az osztályokban. 

(Szervezők: osztályfőnökök) 

 

A helyes fogápolásról és annak fontosságáról beszélgettek a védőnővel az 1. a és 1. b 

osztályosok. 

Továbbá a serdülőkori változásokról tartott ismertetőt, beszélgetést az 5. a osztályos 

lányoknak és fiúknak. 

(Szervező: Kocsispéterné Szemes Ágnes) 

 

Adventi jeles napokkal ismerkedtek 4. a osztály tanulói a Napsugaras Tájházban. Pogácsát 

sütöttek és népi játékokat játszottak. 

(Szervező: Laczi Ágnes) 

 

Madáretető szükség szerinti feltöltése. 

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

 

Online Karácsonyi műsor összeállítása, felvétel készítése. 

(Szervező: Novákné Engi Ildikó, Kern István, felkészítő tanárok) 

 

Január: 

 

Műanyagkupak-gyűjtőverseny összesítése. 

(felelős: Pápis Csilla) 

 

Jeles napok faliújságra a 6. a osztály készített anyagot. 

(Szervező: Bókáné Papp Éva) 

 

„Zöld sarok” frissítése a könyvtárban. 

(felelős: Mosonyi Borbála) 

 

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, 8.a, 8.b 

osztályok készítették.  

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, osztályfőnökök) 

 

Téli tárlat az 1-4. osztályos tanulók munkáiból a földszinti zsibongóban. 

(Szervező: Demeterné Oroján Ágota) 

 

A kenyérsütés fortélyaival ismerkedtek 2. a osztály tanulói a Napsugaras Tájházban. 

(Szervező: Váradiné Dudás Gabriella) 

 



A serdülőkori változásokról az 5. osztályos lányoknak és fiúknak, a fogamzásgátlásról  

a 8. b lányoknak tartott ismertetőt, beszélgetést az iskola védőnője. 

(Szervező: Kocsispéterné Szemes Ágnes) 

 

Iskolánk csatlakozott a Sulizsák – Göncölj a Földért! programhoz, melynek keretei között 

ruhagyűjtési akciót szerveztünk. 

Tanulóink összegyűjthették az otthon és környezetükben már nem használt ruhákat, cipőket, 

kiegészítőket. A behozott holmik állapottól függően vagy újrahasználatba kerülnek, vagy 

géptisztító rongyként, ipari alapanyagként kerülnek újrahasznosításra. Intézményi szinten 

1061 kg ruhaneműt gyűjtöttünk.  

(Szervező: Novákné Engi Ildikó, osztályfőnökök) 

 

Iskolánk pszichológusa a tanév folyamán több osztálynak is tartott foglalkozást a 

következő témákban: Lelki Egészség Világnapja; továbbtanulás/pályaválasztás; szexuális 

életre nevelés; tanulási motiváció; tanulási technikák; egészséges napirend; gyermekjogok; 

megküzdési módok és öngyilkosságprevenció; online biztonság; társas kapcsolatok; a 

segítségkérés bemutatása, népszerűsítése, normalizálása; lelki egészség fogalmának 

megismertetése. 

Kéthetente délután közösségépítő és ismerkedős kosárlabdázás volt az iskola udvarán 

érdeklődőknek. 

(Szervező: Győri-Dani Dóra, osztályfőnökök) 

 

A féléves munka értékelése. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Február: 

 

Tisza élővilágának emléknapján felidéztük a 2000-ben történteket az 5.b, 6.b, 7.b, 

8.a, 8.b osztályokkal. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

A februári jeles napokról a 6.b osztály készítette a faliújságra az anyagot. 

(Szervező: Varga Klára) 

 

Alsósok és felsősök is farsangoltak osztálykeretben. 

(Szervezők: osztályfőnökök) 

 

Farsangi fánkot sütöttek a 4. a osztályosok a Napsugaras Tájházban. 

(Szervező: Laczi Ágnes) 

 

A 8.a és 7.a osztály tanulói ellátogattak a Bűvösvölgy médiaértés-oktató központba, 

Budapestre. Az intézményt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hozta létre, hogy 

élményszerű programmal támogassa a médiaértés oktatását a 9-16 éveseknek. Tanulóink 

készítettek újságot, reklámfilmet, híradót, rádióműsort és néhány jelenetből álló filmet is. 

Ismerkedtek az etikus és biztonságos médiahasználat szabályaival, beszéltek az internet 

veszélyeiről. 

(Szervezők: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Kónyáné Kapitány Gabriella) 

 

Március: 

 

Közösségi terek tavaszi dekorációja. 



(Szervező: Demeterné Oroján Ágota, Bagdi-Seres Márta, Pápis Csilla) 

 

Ebben a tanévben is csatlakoztunk a Pénz7 programhoz. Célja, hogy már fiatal kortól segítse 

a pénzügyek iránt érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja a figyelmüket a 

mindennapi pénzügyi tudatosságra. Idén pénzügyi témakörben a Pénzügyi tervezés és 

megtakarítások téma volt a fókuszban. 

(Szervező: Novákné Engi Ildikó, osztályfőnökök) 

 

Árvízi emléksétán vettek részt az 5. b osztály tanulói. 

(Szervező: Novákné Engi Ildikó) 

 

Csatlakoztunk az OGYÉI által meghirdetett HAPPY-hét: Együttes Fellépés a Táplálkozás és 

Fizikai Aktivitás Terén projekthez, ami az ország egyik legnagyobb iskolai-óvodai 

egészségvédő programja. Az ivóvízfogyasztást hivatott népszerűsíteni. A program révén 

egyre több fiatal tesz szert játékos formában olyan ismeretekre, melyek hosszú távon 

hozzájárulhatnak a gyerekkori elhízás terjedésének visszaszorításához. 

A Szegedi Vízmű Zrt. szervezésében „Szegedi-Kiskunsági-Mezőföldi Vízőrzők” 

témanapot tartottunk. 3. osztálytól a 8. osztályig minden évfolyamban egy interaktív, 

szemléletformáló előadás után rövid feladatlapot töltöttek ki tanulóink. 

 (Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

A Víz Világnapján kékbe öltöztünk, és egy hullámokat formázó villámcsődületet (flashmob) 

hoztunk létre a jeles nap  tiszteletére. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Pápis Csilla) 

A földszinti zsibongóba a jeles napot szimbolizáló dekoráció készült, a 3.a és 3. b osztályok 

aszfaltrajz versenyt tartottak. 

(Szervező: Demeterné Oroján Ágota, Péterné Brányi Ildikó, Vargáné Albert Klára) 

 

A Víz világnapja Tankerületi vetélkedőn csapatunk I. helyezést ért el.  

Tagjai: Kószó Gergő 8. a, Gárdián Flóra, Gergely Márta 7.a osztályos tanulók. 

(Szervező: Kónyáné Kapitány Gabriella, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

A jeles napok faliújságon az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc Emléknapjára, és a 

Víz világnapjára készített dekorációt az 5. b osztály. 

(Szervező: Kovács Katalin) 

  

Felhívást tettünk közzé az iskola Facebook oldalán a Föld órája nemzetközi eseményhez 

csatlakozásra. A WWF arra kérte a háztartásokat és a vállalkozásokat, hogy kapcsolják le és 

ki a nem létfontosságú lámpáikat és elektromos berendezéseiket egy órára, hogy ezzel is 

felhívják a figyelmet az éghajlatváltozás elleni cselekvés szükségességére. 

(Szervező: Dányi Ágnes, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Budapesten a Tropicáriumba látogatott el 2. a osztály. 

(Szervező: Váradiné Dudás Gabriella) 

 

A hónap során folyamatosan gyűjtöttük és szállítottuk az ukrán menekültek megsegítésére 

szánt adományokat a Szegedi Vöröskereszthez. 

(Szervező: Tibai József, Pápis Csilla) 

Rendőrökkel közösen tartott órákon vettek részt alsós osztályaink a KEVE program 

keretében. 

(Szervező: Péterné Brányi Ildikó) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/WWF
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89ghajlatv%C3%A1ltoz%C3%A1s


 

Április: 

 

Tavaszi papírgyűjtés megszervezése és lebonyolítása 

(Szervező: Pápis Csilla, osztályfőnökök) 

 

Digitális témahét: Legyél az Internet Ásza! 

A gyerekek akkor tudják hatékonyan használni az internetet, ha felkészítjük őket arra, hogy a 

használat során okos döntéseket hozzanak. A „Legyél az Internet Ásza!” program megtanítja 

a gyerekeknek a digitális állampolgárság és biztonság alapjait, hogy magabiztosan 

fedezhessék fel az online világot. 

(Szervező: Dányi Ágnes) 

 

Iskolánk minden tanulója együtt vett részt az „Énekelj a Földért!” kezdeményezésben.  

(szervező: Novákné Engi Ildikó, Lázárné Tóth Klára, osztályfőnökök) 

Alsó tagozatos tanulóink „Egy Földünk van” rajzverseny keretében emlékeztek meg a Föld 

napjáról. 

(Szervező: Péterné Brányi Ildikó, osztályfőnökök) 

 

A hónap jeles napok faliújságját az 5.b osztály készítette. 

(Szervező: Novákné Engi Ildikó) 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a Bűnmegelőzés 

Napja alkalmából április 12-én a „Kék tenyér” bűnmegelőzési kampányban való részvételre 

invitálta a megye iskoláit. Csatlakoztunk, mert a bűncselekmények megelőzését, az áldozattá 

válás elkerülését, kiemelten a gyermekek védelmét mi is fontosnak tartjuk. Ezt az iskola 

ablakaiba kitett kék tenyér szimbólummal jeleztük. Felkerültünk a megyei „tenyér-térképre”. 

A visszajelzések száma alapján bűnmegelőzési különdíjban részesülünk. 

(Szervező: Pápis Csilla) 

 

Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság hagyományosan, az idei évben is 

gyermekrajzpályázatot hirdet „Így közlekedtek ti!” – címmel. A pályázatra alsós- és felsős 

tanulóink is készítettek pályamunkákat. 

(Szervező: Bíró Erzsébet, Péterné Brányi Ildikó, Bihi Anett) 

Vadasparkban járt a 4. b osztály. 

(Szervező: Csiszárné Farkas-Csamangó Erika) 

 

A 8. a  osztálynak a nem kívánt terhesség: következmények, megelőzés, a 8. b osztályos 

lányoknak a nőgyógyászati vizsgálat fontossága, indokai, felkészülés, mi történik a 

rendelőben? - témakörben tartott felvilágosító előadást iskolánk védőnője. 

(Szervező: Kocsispéterné Szemes Ágnes) 

 

Május:  

 

Madarak és Fák napjáról és a Méhek Világnapjáról megemlékezett az 5.b, 6. b, 7. b, 

8. a, 8. b osztály 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

A jeles napok faliújság anyagát a 8. a osztály készítette. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 



Újra meg tudtuk tartani iskolánk hagyományos családi napját. Színes programokkal, 

tombolával, büfével vártuk tanulóinkat és szüleiket. A rendezvény jól sikerült, sokan részt 

vettek rajta. 

(Szervező: Feketéné Kőkuti Ildikó, Dányi Ágnes, Tibai József) 

 

Intézményünk 7. osztályos tanulói Erdélyben jártak a Határtalanul pályázat keretében. 

(Szervező: Novákné Engi Ildikó) 

 

A Kihívás Napja talán az év legaktívabb napját jelenti. 1991 óta kerül megrendezésre május 

utolsó szerdáján, amely a világ talán legnagyobb egy napon zajló lakossági sportrendezvénye. 

Az esemény célja felhívni a figyelmet a sportra, a közösségi játékokra, az egészséges 

életmódra, kedvteremtés a rendszeres sportoláshoz. Ennek keretében bemelegítést tartottak az 

5. a osztály tanulói az óvodásoknak. 

(Szervező: Kovács Katalin) 

 

Dohányzás elleni világnap alkalmából az ötödikeseknek és hetedikeseknek tartott ismertetőt 

a védőnő. Megismerhették mind az egészség,- mind a környezetkárosító oldalát is ennek a 

káros szenvedélynek. 

Az alkohol fogyasztás hatásait mutatta be a 6. a osztályosoknak. 

(Szervező: Kocsispéterné Szemes Ágnes) 

 

Az Országos Honismereti Tanulmányi Verseny fordulóit hibátlanul teljesítette Magyar 

Tamás Izsák és Nagyi Marcell 6. b osztályos tanulók, országos I. helyezést értek el. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Iskolaudvar megújítása: aszfalt társasjátékok felfestése gyerekekkel közösen. 

(Szervező: Demeterné Oroján Ágota, Győri-Dani Dóra, Simon Emőke)  

 

Június: 

 

Közösségi terek (zsibongók, folyosók, ablakok, alsós osztályteremajtók) nyári dekorációja. 

Nyári tárlat az alsós tanulók munkáiból. 

(Szervező: Demeterné Oroján Ágota, Bagdi-Seres Márta, alsós munkaközösség)  

 

Az Interaktív Természetismereti Tudástárban járt az 5. a, 6. a osztály 

(Szervező: Kovács Katalin) 

 

A 4. a osztály a Vackor Vár erdei iskolába kirándult. 

(Szervező: Laczi Ágnes) 

 

A nemzetközi környezetvédelmi világnapot megelőző héten iskolánkba érkezett a 

Magyarország békái vándorkiállítás. Az "Év kétéltűje: a zöld varangy - Keresd a Zöldet!" 

kampány részeként készült bemutató 12 rollupból állt. Látványos fotókkal, grafikákkal 

illusztrálva számos érdekességet fedett fel a hazánkban előforduló békafajok elterjedéséről, 

életmódjukról szaporodásukról és védelmi helyzetükről. 

A kiállítás megtekintése után a „Válaszvadász - Magyarország békái” feladatlap 

segítségével tesztelhették tudásukat tanulóink. 

A hét folyamán egy érdekes előadás részesei voltak diákjaink, melynek címe "Szeretem és 

nem szeretem" állatok - mit tehetsz értük? Az előadó a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület munkatársa volt. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 



 

Diákönkormányzat napján az éves gyűjtőmunkák (műanyagkupak, papírgyűjtés) 

eredményhirdetése, a diákok jutalmazása. 

(Szervező: Pápis Csilla) 

Játékos vetélkedő a 8. osztályok szervezésében 5-7. osztályoknak. 

(Szervező: Lázárné Tóth Klára, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

Alsós akadályverseny. 
(Szervező: Péterné Brányi Ildikó) 

 

Iskolanap: Határtalanul kiránduláson Erdélyben járt tanulóink élménybeszámolója. 

(Szervező: Novákné Engi Ildikó, Kónyáné Kapitány Gabriella, Boldizsár Endre, Pápis Csilla) 

Alsós osztályok kirándultak, melynek helyszínei: Vadaspark, Rotary tanösvény, 

Ópusztaszeren a Csillagösvény, Móra Ferenc Múzeum Természettudományi kiállítása. 

 

A Csizmazia Magánalapítvány természetismereti pályázatra több tanulónk is nevezett. 

Fotó kategóriában - A természet ébredése témában: Rácz Vivien 8. a osztályos tanulónk 

dicséretben részesült. 

Irodalmi pályamunkát készített Farkas Dóra 7. a osztályos tanuló Legkedvesebb barátom 

címmel. Kategóriájában I. helyezett lett. 

 

Iskolánk pszichológusa információs anyagokkal látta el a tantestület tagjait és a szülőket a 

következő témákban: Víz Világnapja; Föld Napja; orosz-ukrán konfliktus feldolgozását segítő 

anyag; Gordon kommunikációs tréning felhívás; ingyenes, serdülőknek szóló 

gyászfeldolgozási lehetőségről való tájékoztató. 

Egyszeri osztályfoglalkozások: kilenc osztálynál, kortárs zaklatás témában. 

Osztályfoglalkozás-sorozat: egy osztálynál, közösségfejlesztés témában. 

Szociometriai felmérés: egy osztálynál. 

Családi nap (az iskolai szociális segítővel közösen) - együttműködésre nevelés, testi 

fogyatékosságra érzékenyítés; stresszkezeléssel és relaxációval foglalkozó könyvbemutató 

szülőknek. 

(Szervező: Győri-Dani Dóra) 

 

 

Szeged, 2022. 06. 20. 

 
 

Zelenainé Valaczkai Gyöngyi 

Öko munkaközösség-vezető 

 
 
 

 


