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FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

Rendezvények előkészítése az 

Állatok világnapjára  

szeptember 01.-

október 04. 

alsós munkaközösség 

osztályfőnökök 

Farkas Fruzsina 

Autómentes nap: szeptember 22. 

- a séta, kerékpározás jótékony hatásai ( 10 ok, 

hogy miért jó kerékpárral, gyalogosan 

közlekedni.) 

szeptember 10.-

22. 

Osztályfőnökök 

Farkas Fruzsina 

Az év legvirágosabb osztálya verseny meghirdetése 
szeptember 20.- 

május 20. 

Osztályfőnökök 

Farkas Fruzsina 

A teremtett világ szépségeinek megismerésére: 

túrák szervezése 
alkalmanként Tóth Tünde 

A teremtett világ szépségeinek megismerésére: 

Templomtúra két keréken 
alkalmanként Ötvösné Perge Edit 

Papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés fontossága 
szeptember- 

október 

DÖK 

Farkas Fruzsina 

Az Állatok világnapja: október 4. 

 Állatszépségverseny a házi kedvencek között 

 Rovarkiállítás és előadás: Deli Tamás 

biológus 

 veszélyeztetett állatfajokról rövid 

filmbemutató 

szeptember 13.- 

október 04. 

október 04. 

 

alsós munkaközösség 

osztályfőnökök 

Farkas Fruzsina 

Egészségnevelési hét: 

- egészségtudatos táplálkozás 

- sportvetélkedő 

- a gyógynövények jótékony hatásai 

- zöldség-, gyümölcsfogyasztás ösztönzése 

- „egészségre káros szokásaink” 

 

 

   november 

 

osztályfőnökök 

testnevelők 

Advent: adománygyűjtés, használt játékok, ruhák  

cipősdoboz-akció 

november 15.-

december 24. 

 

Farkas Fruzsina 

 



Beporzók napja: március 10. 

-  helyi illetőségű méhészek meghívása 

- virágport bőven termő virágok ültetése tavasszal 

    február 15.- 

    március 10. 

Farkas Fruzsina 

A Víz világnapja: március 22.  

 ppt-, plakátkészítés, kiállítás, vízbár, 

vetélkedők 

 Víz-Kincs rajzpályázat 

 rendkívüli kémia óra a felső tagozaton 

( kísérletek) 

 minden tantárgy a víz jelentőségének és 

védelmének szentel egy tanórát 

 esővíz-gyűjtő: növények öntözése 

 az osztályok vízparthoz szerveznek 

kirándulás 

 

március 01.- 

március 22. 

osztályfőnökök 

szaktanárok 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napja: március 25. 

 előadás teremtett világunk megóvásáról 

 szemétszedési akció, iskola, templom 

környékének megtisztítása 

 fecskevárás: fészkek és a visszatérő 

madarak megfigyelése 

 

március 25. 

Papler Pál János 

plébános 

osztályfőnökök 

Farkas Fruzsina 

A Föld napja: április 22. 

 „Kezd kicsiben!” vállalások a Földért 

 25 dolog, amit te is megtehetsz a 

Földünkért 

 virágültetés, faültetés 

 

április 01.-22. 
osztályfőnökök 

Farkas Fruzsina 

Fenntarthatósági témahét: április 24.-28. 

Farkas Fruzsina 

osztályfőnökök 

szaktanárok 

 
Gyűjtés a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya 
Iskola Alapítvány számára 
(az elmúlt évben elkezdett program folytatása) 
 a Vakvezető Kutyaiskola bemutatója 

egyeztetés 

alapján 
Farkas Fruzsina 

Madarak és Fák napja: május 10. 

  túrák szervezése 

  madár bemutató  

 kirándulás a hortobágyi madárparkba 

 az év fájáról, madaráról projektmunka 

 vetélkedők 

 

május 06.-10. 

osztályfőnökök 

Farkas Fruzsina 

 



Füzesabony, 2022. 09. 15. 
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