
Ünnepélyek, megemlékezések, jeles napok ütemezés  

2022-2023 

 

idő program, formája várható eredmény(ek) résztvevők 

2022. 

szept. 1.  

tanévnyitó ünnepély 2022/2023. ráhangolódás az új tanévre, a tanév megnyitása, a tanulók 

és szülők tájékoztatása a tanév legfontosabb esemé-

nyeiről, dekoráció 

4.a osztály (műsor) minden 

évfolyam 

 

szept. 29. 

 

a magyar népmese napja népmese típusok megismerése, a mesékben 

megfogalmazott bölcsességek, tanulságok megértése  

1-4. évfolyam 

szept. 30. Magyar Diáksport Napja az iskola tanulóiban tudatosítjuk a fair viselkedésmódot a 

sportban és az élet területein, sportprogramokat 

szervezünk az intézményben. 

Az egész iskola tanulói 

szept. 30. 

péntek 

a népmese napja délután: felsős 

tanulók a könyvtárban mesét olvasnak 

az alsósoknak 

ismerjenek meg a tanulók minél több magyar népmesét, 

az alsós-felsős együttműködés erősítése 

alsós tanulók 

150 fő 

okt. 4. zenei világnap 

szünetekben tanulói előadások, 

örömzenélés 

közös zenei élmény felső tagozat 

okt. 6. aradi vértanúk 

iskolarádió 

történelmi emlékezet mindenki 

okt. 21. 

 

megemlékezés október 23-ról  történelmi emlékezet felső tagozat 

okt.2 1. megemlékezés október 23-ról,   

vetítés és naplórészletek (56-ban 10 

éves gyermek írta) felolvasása a nap 

eseményeiről 

a megemlékezés lényegének megértése 

 

1-4. évfolyam 

nov. 02.-

05. hét 

Magyar Tudomány Napja Gördülő Energia program meghívása iskolánkba 

délutáni foglalkozás, előadás keretében 

Felső tagozat 



nov. 11.  

(csütörtök)  

Alsó tagozaton a németórák 

keretében, Márton-napi projektek 

megvalósítása. Felső tagozaton 

fakultatív program.  

A tanulók megismerkednek a Márton-napi szokásokkal, 

hagyományokkal. 

Minden alsós tanuló, 

némettanár és németet 

tanító kolléga. Felső 

tagozaton fakultatív 

program.  

dec. 6. 

 

Mikulás-ünnep DÖK-program hagyományok ápolása, ünnepi hangulat megteremtése, 

közösségépítés 

iskola tanulói tantestület,  

felső tagozat 

dec. 6. Alkalmazotti közösség gyermekei 

részére Mikulás délután 

Közösségi élmények szerzése Alkalmazotti közösség 

gyermekei 

dec. 12. 

hétfő 

fenyőfadíszítés az aulában a karácsonyi hangulat megteremtése felsős napközis tanulók 

dec.13 

szombat 
 

Luca-napi kotyolás  

Luca napi néphagyományok felidézé-

se 

A Luca-napi szokások és népi hiedelmek megismerése. 

Népszokások, hagyományőrzés, esztétikai művészeti 

tudatosság és kifejezőképes-ég fejlesztése, a pénz 

értékének megtanulása. 

2.b 

dec. 20. karácsonyi ünnepség, karácsonyi 

hangverseny 

közös ünnepi élmény mindenki 

dec. 20. tantestületi „fehér asztal”  ünnepre hangolódás, a tantestület, mint közösség 

megerősödése 

tantestület 

dec. 21. Osztálykarácsonyok fakultatív 

formában 

Az osztályközösség formálódása 

A gyerekek kapcsolatainak elmélyülése, egymás 

elfogadása 

1-8.  

évfolyam 

 

2023 jan. 

21. 

 

a magyar kultúra napja 

alsós és felsős osztályok párokban 

kulturális bemutatót tartanak egymás-

nak  (versmondás, tánc, zenélés stb.) 

esztétikai élmény  mindenki 

febr. 01. Hajós Alfréd születésének 

megünneplése (145.)  

Megemlékezés az aulában – ko-

szorúzás 

az olimpiai eszme bőbítése 1-8. évfolyam 

Koszorúzás: 8. b tanulói 

 



febr. 27. kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja 

kiállítás az aulában 

együttérzés, történelmi felelősségtudat kialakítása mindenki 

márc. 15. 

megtartva: 

márc.14. 

Megemlékezés március 15-ről 

Megemlékezés a tanulók aktív közreműködésével: 

témanapot tervezünk 1-4. évfolyam 

márc. 14. megemlékezés márc. 15-e tiszteletére: 

műsor a tornateremben  

történelmi emlékezet felső tagozat 

ápr. 12. a költészet napja, szünetekben aulában 

versek kivetítése, süteményárulás 

esztétikai élmény mindenki 

ápr. 14. a holokauszt áldozatainak emléknapja 

A csíkos pizsamás fiú c. film 

megtekintése (utolsó 3 tanóra) 

együttérzés, történelmi felelősségtudat kialakítása 8. évf. 

ápr. 22. Föld napja  

Csatlakozás a Teszedd országos 

mozgalomhoz 

környezetvédelem, tudatos magatartás Földünk 

megóvásáért 

érdeklődő felső évfolyamos 

tanulókkal 

máj. 10. Témanap 

Madarak és Fák Napja 

ZOO Pedagógiai Nap 

Tanulásszervezés nemcsak iskolai keretek közötti 

formájának alkalmazása 

Az ismeretek elmélyülése, tapasztalással. 

1-4. évfolyam 

máj. 26. gyereknapi édesség vagy fagyi osztás, 

bolhapiac 

különböző korosztályok együttműködése, 

közösségépítés, a kulturált vásárlás megtanulása 

iskola tanulói 

május vége Hajós Alfréd, iskolánk 

névfelvételének megünneplése 

Az olimpiai eszme elmélyítése, az olimpia szellemének 

továbbvitele 

iskola tantestülete 

jún. 2. pedagógusnap a DÖK, az SZMK 

részéről 

a pedagógusok és iskolánk dolgozóinak köszöntése, 

egymás megbecsülése, hagyományok ápolása 

DÖK tagok, közalkalmazot-

tak 

jún. 2. a nemzeti összetartozás emléknapja 

 

a nemzeti identitás jelentősége felső tagozat 

jún. 17. ballagási ünnepség, tanévzáró a tanév munkájának értékelése, a nyár köszöntése, 

elköszönés a 8. évfolyam tanulóitól 

7-8. évf. 

 


