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A 2016/2017 - es tanévben célunk volt olyan programok szervezése, melyek elősegítik a diákok 

környezettudatos magatartásának kialakulását: 

KÖRNYEZETI NEVELÉS 

TEREMTÉSVÉDELMI HÉT: Reál munkaközösség szervezésben 

 TERMÉS: TEReMtÉSvédelmi Verseny 

Teremtésvédelmi hét kapcsán kerül megrendezésre, ettől a tanévtől 5-6. és 7-8. évfolyamos 

korcsoportban játékos formában ismerkednek a környezetünkkel.    

  

Kapcsolódó program: Teremtésvédelmi rajzpályázat a Hittan és ének munkaközösség szervezésében. 

 Benkő Gyula Országos Természettudományi Csapatverseny szervezése református általános – 

és középiskolai diákok részére: matematika, biológia, kémia, földrajz és fizika tantárgyból. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zFwnHBaH-WA 

https://www.youtube.com/watch?v=Sge29d2TWHM 

2016-ban a Benkő Gyula Természetvédelmi Egyesület fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte, melynek 

alkalmából meghirdette a Kezedben a Föld rajzpályázatot. A meghívott vendégek és felkészítő tanárok 

Dr. Tóth Albert előadását hallgathatták meg iskolánk egykori tanáráról: Benkő Gyuláról. 

https://www.youtube.com/watch?v=zFwnHBaH-WA
https://www.youtube.com/watch?v=Sge29d2TWHM
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https://www.youtube.com/watch?v=5yrN02DvpZo 

 

 Madárbarát kert kialakítása: madáretetők karbantartása, új madáretetők kihelyezése. 

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 

 Mentsük meg a FÖLDET játék a Föld napja alkalmából, az iskolaudvaron elhelyezett kártyákon 

lévő kérdések megválaszolásával lehet teljesíteni a „küldetést”. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yrN02DvpZo
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 tanórai tevékenységek keretében dolgozták fel a diákok, hogyan gondolkoznak a fenntarthatóságról- 

ökológiai lábnyomot készítettek. 

  
 

 aszfalt rajzverseny 

 
 

 

TANÓRAI TEVÉKENYSÉGEK 

 megemlékezés a víz világnapjáról 

Kaán Károly  Országos Természet- és Környezetismereti Verseny 

https://www.youtube.com/watch?v=U-OtHXJmQWw 

 

TÚRÁK, KIRÁNDULÁSOK 

 diákönkormányzat, osztályfőnöki mukaközösség és a testnevelés részmunkaközösség szervezésében 

 Less Nándor emléktúra 

 kirándulások során törekedtek az osztályfőnökök, hogy a természetben minél több időt töltsenek: 

kerékpártúra, lakókörnyezetünk természeti értékeinek megismerése, 

 rendvédelmi képzésben lévő tanulók teljesítménytúrákon vesznek részt a természetben 

https://www.youtube.com/watch?v=U-OtHXJmQWw
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 erdei iskola: Pilisi Parkerdő 

https://www.youtube.com/watch?v=E8odQRCXtLw 

https://www.youtube.com/watch?v=-jOieLpXXew 

https://www.youtube.com/watch?v=VzKfIHzr19U 

https://www.youtube.com/watch?v=XLglESmgIMA 

https://www.youtube.com/watch?v=UUVQz9uiLTY 

https://www.youtube.com/watch?v=E8odQRCXtLw&t=36s 

 Erzsébet tábor és osztálykirándulások 

KÖRNYEZETÜNK TISZTASÁGA 

 A Diákönkormányzat szervezésében hulladékgyűjtésen papírt és fémet, műanyagot diákjaink a 

tavaszi félévben gyűjtöttek a diákok. 

 A intézmények udvarán keletkezett zöld hulladékot a korábban tangazdaságként működő területen van 

elhelyezve- komposztálva. 

 SZERETETHÍD program keretében egy-egy természetközeli terület illetve a református temető 

megtisztítását vállalják a diákok. 

 

 

EGÉSZSÉGNEVELÉS 

   EGÉSZSÉGNAP  

diákönkormányzat, osztályfőnöki mukaközösség és a testnevelés részmunkaközösség szervezésében 

Általános Iskola (november): 

 

- játékos sportprogramok 

- egészséges ételek- minden osztály egy-egy zöldséget vagy gyümölcsöt válszatott, amibőlplakátot 

készítettek, és bemutatót tartottak 

- előadások a felső tagozatos diákoknak (tisztaság, dohányzás, serdülőkor) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E8odQRCXtLw
https://www.youtube.com/watch?v=-jOieLpXXew
https://www.youtube.com/watch?v=VzKfIHzr19U
https://www.youtube.com/watch?v=XLglESmgIMA
https://www.youtube.com/watch?v=UUVQz9uiLTY
https://www.youtube.com/watch?v=E8odQRCXtLw&t=36s
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Gimnázium (április): 

- játékos sportprogramok 

- előadások a diákoknak 

Városi Egészségnapon való részvétel 

Elsősegélynyújtó szakkör a Vöröskereszt szervezésében diákjaink számára 

Elsősegélynyújtó versenyeken való részvétel: 

- Országos elsősegélynyújtó versenyen való részvétel 

- Honvédelmi versenyeken katonai elsősegélynyújtás 

LELKI EGÉSZSÉG 

Lelkigondozás a Hit és ének munaközösség szervezésében: 

- diákok részsére és a 

- pedagógusok számára: „Csendes Percek” – bibliaóra imaközösséggel egybekötve a dolgozók 

számára havonta, szerdánként külön az óvodában, általános iskolában és gimnáziumban tartottak, 

- Napközis hittanos tábor: 1-4. évfolyamos diákok számára, 

- Angol Biblia tábor: 8-11. évfolyamos diákok számára, 

- Hittan tábor: Terény 

- Csendesnap: 

https://www.youtube.com/watch?v=gUo5oSHoKdY 

Ramazuri zenakar: https://www.youtube.com/watch?v=S0Kk18ARbNk&t=929s  

- tanári csendesnap: szeretenyelvek 

https://www.youtube.com/watch?v=xLsD45S5BKY&t=3594s 

- családi vasárnap: 

https://www.youtube.com/watch?v=ja-ipzoB8X8 

 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 

- nemzeti ünnepeinken való megemlékezés: aradi vértanúk, 1956-os és 1948-as forradalom és 

szabadságharc, költészet napja – Humán munkaközösség szervezésében 

https://www.youtube.com/watch?v=YeOCHgeS3_M 

- testvériskola- Kézdivásárhely 

- kézműves tábor 

- karácsony, húsvét Hittan és ének munkaközösség és Humán munkaközösség szervezésében 

- reformáció napja,evangelizáció, konfirmációs vizsga 8. és 10. évfolyamos diákoknak, Csendesnap a  

Hittan és ének munkaközösség szervezésében 

- anyák napja 

- Szalagavató, ballagás 

Diákönkormányzat szervezésében 

- ADVENT témahét: 

teremdekoráció, kézműves foglalkozás, játékos sportvetélkedők, karácsonyi asztal készítése 

szeretetvendégség: 

https://www.youtube.com/watch?v=CceAVyA-mwk 

https://www.youtube.com/watch?v=gUo5oSHoKdY
https://www.youtube.com/watch?v=S0Kk18ARbNk&t=929s
https://www.youtube.com/watch?v=xLsD45S5BKY&t=3594s
https://www.youtube.com/watch?v=ja-ipzoB8X8
https://www.youtube.com/watch?v=YeOCHgeS3_M
https://www.youtube.com/watch?v=CceAVyA-mwk
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FARSANG 

jelmezes felvonulás, játékos sportvetélkedők, egészséges falatkák készítése 

https://www.youtube.com/watch?v=bU-OSj4_2xY 

- DIÁKNAP 

játékos sportvetélkedők, hagyományos alföldi ételek főzése a szülők bevonásával, karaoke 

https://www.youtube.com/watch?v=fkvNVN1bU7Q 

- Intézmény könyvtárának és ókönyvtárának átadása: 

https://www.youtube.com/watch?v=lo8C2Qg7uo4 

https://www.youtube.com/watch?v=kzqhviAtwvk 

 

 

további videók: 

https://www.youtube.com/user/RefMtur/videos?view=0&sort=dd&flow=grid 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bU-OSj4_2xY
https://www.youtube.com/watch?v=fkvNVN1bU7Q
https://www.youtube.com/watch?v=lo8C2Qg7uo4
https://www.youtube.com/watch?v=kzqhviAtwvk
https://www.youtube.com/user/RefMtur/videos?view=0&sort=dd&flow=grid

