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Iskolánkban  jól működik a Diákönkormányzat, melynek alappillére az 

osztályokban demokratikusan választott két-két tanuló, 3-8.osztályig.Megválasztásuk 

utáni feladataik, a tanulóközösségek érdekeiknek képviselete, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítése. Emellett segítik az ünnepségek- megemlékezések, 

és egyéb rendezvények megszervezést. Szeptember 6-án a diáktanács megbeszélésén a 
diáktanács tagokkal megválasztottuk  az új DÖK  vezetőt és helyettesét. Ebben a tanévben 
a  diákönkormányzat elnöke Pipicz Klaudia 8.a, helyettese Marschalek Jázmin 7.b osztályos 
tanuló lett. Ezen a napon megválasztottuk az ügyeleteseket, akik 4 hetente váltják 
egymást. Nagyon sokan jelentkeztek erre a pozícióra a felsős és a 4. osztályokból, akiknek 
névsorát a diáktanácstagok hozták magukkal, az első DÖK gyűlésre. Ezen a  megbeszélésen 
az egész éves DÖK programot is megbeszéltük és elfogadtuk. Minden hónap  első felében 
diáktanács gyűlést tartunk, ahol megbeszéljük az addig tartott programokat és a leendő 
feladatokat. Szeptember végén a hagyománnyá vált családi napot tartottuk meg, ahol 
forgószínpad szerűen vettek részt az osztályok az osztályfőnökeikkel a  különböző 
állomáshelyeken az udvaron, ahol érdekes feladatokat kellet megoldaniuk a gyerekeknek. 
Sok szülő is eljött erre az eseményre, hiszen ha az anyukák, apukák is megoldották a 
feladatot, akkor plusz pont járt érte. A feladatok a következők voltak: tésztanyárs, partfis 
kosár,villa bowling, pontosság, tenisztérd, szívd fel magad, zsákbanfutás, mocsárjárás, 
kettőt egy csapásra. Az állomásokra  egy-egy pedagógus kollégám volt beosztva és a régi 
tanítványaink is besegítettek nekünk. Ezen a délutánon felhőtlenül játszott együtt diák, 
szülő és pedagógus egyaránt. Az osztályok jutalma édesség volt, az első 3 helyezett osztály 
pedig sárkányhajózást, repülőtéri látogatást és tekézést nyert. Ebben az évben egy egész 
éves projektet indítottunk útjára, amit természetesen megbeszéltem minden érintett 
kollégámmal és a DÖK tagokkal is. Úgy határoztunk, hogy megismerkedünk jobban az EU 
országaival. Első lépésként minden DÖK tag  húzott egy EU-s országot és egész évben azt az 
országot kell képviselniük. A Zenei Világnapra plakátot készítettek az adott ország híres 
zeneszerzőiről. Erre a napra minden osztály egy népdalt tanult meg énekelni és az általuk 
képviselt ország nyelvén kellett előadniuk. Jó volt belepillantani már a felkészülési 
időszakban is egy-egy osztály  életébe, amikor uzsonna szünetekben lázasan gyakorolták a 
különböző nyelvű énekeket. Fergeteges hangulatú délutánon vehettünk részt a Zenei 
Világnapon. 2-8. osztályig minden osztály kiállt és elénekelte a megtanult nemzetiségű 
dalt, ahová elkészítették az országok zászlóját is, amit magukkal hoztak a fellépésre. A 
gyerekek fogalmazásaiból kiderült, hogy nagyon jól érezték magukat és remélik, hogy 
máskor is lesz ilyen feladat illetve program. Mi felnőttek is remekül szórakoztunk és 
lelkiekben feltöltődve vettük tudomásul, hogy gyermekeink milyen jól teljesítették ezt a 
nemes feladatot. Októberben hatalmas nagy mennyiségű papírt gyűjtöttünk, melynek 
bevétele az osztályok kirándulásait könnyíti. Lelkesen gyűjtik a gyerekek egész évben a 
papírt, aminek meg is van az eredménye. Novemberben Tabán bazárt tartottunk, ahol 
minden gyermek árulhatta feleslegessé vált portékáit, vagy az általa készített kézműves 
dolgokat. December 13-án a DÖK-ös boszorkányok Luca pogácsát árultak a gyerekeknek, 
amibe lány vagy fiú név volt elrejtve, vagy esetleg pénzt találtak benne a gyerekek. Az 
osztályokból két-két  szülőt kértem meg, hogy süssék meg a pogácsákat. December 20-án 
minden osztály elkészítette az arra az országra jellemző süteményt, amiből kiállítás készült 
az ebédlőben. Gyönyörűen megterítettek a gyerekek, és a recepteket is leírták. Az első 
szünetben megtekintették a kiállítást, és fényképek is készültek. Utána elkészítettük a 
kóstolót az osztályoknak, mert minden sütiből jutott mindenkinek bőségesen, amit az 
uzsonna szünetben elfogyasztottak a gyerekek.  Ennek a szép napnak zárásaként közösen 
megünnepeltük a karácsonyt a tornateremben, ahol betlehemes játékot adtak elő  a 



művészeti iskolások és iskolánk énekkara. Januárban a Kultúra napját a Giovanni Artisti 
zenekar koncertjével ünnepeltük meg a gyerekek nagy örömére. 

Megvalósult programok az első félévben: 

 

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN FELELŐS 

SZEPTEMBER    

 

6. péntek 

 

Diáktanács 

 

75.terem 

 

Gégény Gáborné, 

Ormódi Béláné 

27. péntek Családi nap udvar, rossz idő 

esetén tantermek 

Gégény Gáborné, 

Ormódi Béláné 

30. hétfő Diáktanács 75.terem Gégény Gáborné, 

Ormódi Béláné 

OKTÓBER    

4. péntek 

 

Zenei világnap 

 

 

tornaterem 

 

Gégény Gáborné, 

Ormódi Béláné, 

osztályfőnökök 

 

 

 

 

. 

4. péntek 

 

 

Az európai országok 

zeneszerzőiről készített 

tablók kiállítása 

 

 

aula Gégény Gáborné, 

Ormódi Béláné, 

osztályfőnökök 

 

11. péntek papírgyűjtés udvar Gégény Gáborné, 

Ormódi Béláné 

NOVEMBER    



11.hétfő 

 

Diáktanács 

 

 

75.terem 

 

 

 

 

GégényGáborné, 

Ormódi Béláné 

15. péntek 

 

 

Tabán bazár 

 

aula, ebédlő, 1.em. 

folyosó 

 

Gégény Gáborné, 

Ormódi Béláné 

DECEMBER    

2. hétfő 

 

Diáktanács 

 

75. terem 

 

Gégény Gáborné, 

Ormódi Béláné 

 

13. péntek 

 

 

Luca pogácsa készítése 

 

 

osztálytermek 

 

 

Gégény Gáborné, 

Ormódi Béláné, SZMK 

20. péntek 

 

Karácsonyi ünnepség 

 

tornaterem 

 

Gégény Gáborné 

 

20.péntek 

 

Bemutató az európai 

országokra jellemző 

süteményekből 

 

aula 

 

Gégény Gáborné, 

Ormódi Béláné, 

osztályfőnökök 

JANUÁR    

6. hétfő 

 

Diáktanács 

 

75. terem 

 

Gégényné, Ormódiné 

 

24. Kultúra napja tornaterem Gégény Gáborné 

 

Az első félévre tervezett programjainkat megtartottuk. Nagyon sokat dolgoztunk együtt a 

gyerekekkel. Mindezt azért tesszük, hogy a gyerekek jól érezzék magukat iskolánkban és 

megtanulják  hogyan lehet hasznosan eltölteni a szabadidőt. Programjainknak nagy 

közösségformáló ereje van. Köszönöm minden osztályfőnöknek, kollégámnak akik segítettek 

abban, hogy  minden rendezvényünk  megvalósuljon.  



Második félévre tervezett programok: 

FEBRUÁR    

3. hétfő 

 

Diáktanács 

 

75. terem 

 

Gégényné, Ormódiné 

 

7. péntek farsang 

Minden osztály egy  EU-s 

ország táncát mutatja be. 

tornaterem Gégényné, Ormódiné, 

osztályfőnökök 

MÁRCIUS    

3. hétfő diáktanács 75.terem Gégényné, Ormódiné 

28. péntek 

 

 

Kiállítás az európai országok 

nevezetességeiből 

aula 

 

 

Gégényné, Ormódiné, 

osztályfőnökök 

 

ÁPRILIS    

7. hétfő Diáktanács 75.terem Gégényné, Ormódiné 

25.péntek 

 

papírgyűjtés 

 

udvar 

 

Gégényné, Ormódiné 

MÁJUS    

5. hétfő diáktanács 75.terem Gégényné, Ormódiné 

23. péntek Tabán est 

Minden osztály egy  EU-s 

ország táncát mutatja be. 

tornaterem Gégényné, Ormódiné, 

osztályfőnökök 

30. péntek Pedagógus nap aula Gégényné, Ormódiné 

JÚNIUS    

10. kedd 

 

DÖK nap, Diákgyűlés 

Egy EU-s országra jellemző 

játékot tanít be minden 

osztálynak. 

tornaterem, udvar 

 

Gégényné, Ormódiné, 

 

Köszönöm mindenki munkáját! 



 

Gégény Gáborné DÖK vezető tanár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


