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Készítette: Simonné Albu Melinda   

a diákönkormányzat segítő tanára   
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SZEPTEMBER  

  

• Osztálytitkárok választása a 4-8. osztályokból (2-2 tanuló)  

• A 8. osztályból egyéni jelentkezés, programmal, elképzeléssel a DÖK-elnök 
pozícióra, majd annak ismertetése.  

• Osztályonkénti szavazás a DÖK elnöki, ill. elnökhelyettesi posztjára.  

• Ötletbörze (diákok, szülők, tantestület) + tavalyi év tanulságai, jövőbeli tervek 

egyeztetése, munkaterv elfogadása  Alakuló gyűlés:   

 diákönkormányzat elnökének megválasztása  

 Az ISKOLAI DIÁKNAPLÓ megnyitása. Költsége: 2500 Ft.  

 Szeptember 29. Mihály-napi forgatag:  

 Színes fagyöngyökből ékszerek készítése,   

 Kukoricamorzsolás, pattogatott kukorica készítése, abból láncfűzés.   

 Almából kompót készítése.   

 Gyufás skatulyából bárányka készítése,   Kukoricaszárból 

juhászkunyhó készítése.  

A vetélkedők, játékok alkalmával ügyességükért krajcárokat 
gyűjthetnek.  

 Mesés vetélkedő (- Aranyszőrű bárány - Csillagszemű juhász - Állatok 

nyelvén tudó juhász) –integrálva az alsó tagozat népmese napjával.  
Tanítói-tanári mesedramatizálás vagy tanulói bábozás.  

 Népi játékok, énekek, népszokással kapcsolatos kirakók. A program 

összeköthető a szüreti szokásokkal, hiszen Mihály-naptól kezdődtek a 

szüretek.  

 Aszfaltrajz-verseny.  

 Vásár, bolhapiac.  

Költsége:  

 Fagyöngyök, gyöngyfűző zsinór: 10000 Ft.  

 Az almakompóthoz cukor, citrom, fahéj, szegfűszeg: 2000 Ft.  

 Báránykákhoz ragasztó, vatelin: 2000 Ft.  

 Krajcárokhoz lamináló fólia, színes papír, alkoholos filc: 6000 

Ft.  

 Aszfaltrajz-versenyhez kréták: 10000 Ft.  

 Vetélkedők jutalmazása: 5000 Ft.  

 ÖSSZESEN: 35000 FT.  
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OKTÓBER   

Október 4.  

• Papírgyűjtés (Bevétel kb.100000-140000 Ft)  

Költsége: A gyermekeknek jutalmazás segítségadásért, üdítő:  

10000 Ft.   

Egyéni helyezettek jutalmazása:10000 Ft.  

A papírgyűjtés értékelése  

• A Luca napi kézműves játszóház előkészítése  

  

  

NOVEMBER  

  

November 10. (péntek) 1530 Szent Márton nap:  

    Az alsó tagozatos gyermekeknek szülővel közös mécseskészítés, felsősöknek egyéni, 

majd ezt követően lámpás felvonulás a faluban, végül a gyermekek megvendégelése 
kaláccsal, kakaóval, teával a falu Kultúrházában.  
Költsége:   

 73 l tej:21000 Ft  

 kakaó, cukor: 3000 Ft.  

 gyümölcstea filteres, cukor, citrom: 15000 Ft.  

 kakaós kalács (44 rúd): 22000 Ft.  

 mécsesekhez dekorációs anyag, tapétaragasztó, madzag, színes transzparens 
papír: 10000 Ft.  

 ÖSSZESEN: 71000 Ft.  

• 1.Harmadéves értékelés iskolai fórumon, majd ezt követően Vetélkedő 1-8., 
27., 3-6., 4-5. osztályos tanulók vegyes csapataival a tornateremben. Költsége: 
jutalmazás 5000 Ft.  

• Adventi gyertyagyújtások az Evangélikus, a Katolikus és a Pünkösdi Egyház 
képviselőinek meghívásával.  

  

 

  

DECEMBER  
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 December 13. Luca napi kézműves játszóház:  

• társasozással, teával, gyertyafénnyel, meghívott falubeli vendégekkel 
(csuhézás, gyöngyfűzés, Luca napi búza ültetése, agyag karácsonyfadísz, 

mécsestartó készítése, gyertyaöntés, ajándékkísérő kártya, karácsonyi 
képeslap, angyalkák készítése stb.) Költsége:   

 Agyag: 1200 Ft  

 papír: 5000 Ft  

 ragasztó, gyöngyök: 10000 Ft  

 viaszpraliné: 5000 Ft  

 teafilterek, cukor, citrom: 15000 Ft.  

 ÖSSZESEN: 36200 Ft.  

• Az 1. osztályosok télapós köszöntése  Költsége: 26 télapócsomag: 

26000 Ft.  

• 1-8.osztályosok közös barkácsolása.  

 Költsége: színes papír, ragasztó:3000 Ft.  

• Egyéni karácsonyfadíszek versenye, majd az iskolai fenyőfa díszítése. 

 Költsége: Jutalmazás: 3000 Ft.  
  

JANUÁR  

  

 Farsangi előkészítő feladatok felelőseinek megválasztása, feladatok kiosztása: 

 Dekorációs anyagok, büfékellékek, tombola ajándéktárgyak vásárlása  

 Dekoráció elkészítése  

 Tombolatömbök jelölése  Zsákbamacskához játékgyűjtés  

 Program menetének megbeszélése.  

  

FEBRUÁR  

    Február 10.  

• Farsangi mulatság alsó-felső tagozat együtt a tornateremben. Költsége: 
100000 Ft.  

• 2. harmad éves értékelés iskolai fórumon, majd vetélkedő vegyes 
csapatokkal.  

Költsége:  

 Jutalmazás: 5000 Ft.  

MÁRCIUS  
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 Március 22. Víz világnapja alkalmából iskolai kirándulás a bakonycsernyei 

tóhoz, ott harci túrán való részvétel a Horgászegyesület közreműködésével. 

Költsége: 16000 Ft.  

ÁPRILIS  

  

Április 12.  

• Tavaszi papírgyűjtés.  

Költsége: A gyermekeknek jutalmazás segítségadásért, üdítő:  

10000 Ft.   

Egyéni helyezettek jutalmazása:10000 Ft.  

  

  

• Április 19-20-21. CSERNYE-NAPOK  

  

• Föld napja alkalmából túra Kisgyónba, ott közös program a mecséri erdészettel. 
Főzőcskézés. Játékos vetélkedő.  

• Szent György napi népi játszóház  

Népi fajátékok kipróbálása, kézműveskedés, népi játékok, énekek, néptánc.  

• Komplex tanulmányi verseny.  

• Diákigazgató- választás, melyet kampány előz meg és jelöltek közti vetélkedő 
követ, majd szavazással zárjuk.  

• Iskoladiszkó  

• Tanár-szülő-diák meccsek Költsége:  

 Túra: Játékos feladatok díjazása, főzés:10000 Ft  Népi 

fajátékok bérlése: 65000 Ft  

 Kézműveskedés alapanyagai: 30000 Ft.  

 Iskoladiszkó: jogvédelmi díj+dj: 12000 + 8000 Ft.  

 Komplex tanulmányi verseny díjazása: 5000 Ft.  

 ÖSSZESEN: 130000 Ft.  

  

  

  

  

MÁJUS  

• Gyermeknap előkészítése  

• 3. harmad éves értékelés iskolai fórumon. Költsége: 

Jutalmazás: 5000 Ft.  
  

JÚNIUS  
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Június 9. szombat   

  

• GYERMEK- és CSALÁDI NAP az iskola udvarán:  

• Zumba vagy hip-hop-zenés bemelegítés, családi főzőverseny, lufihajtogatás, 
arcfestés, csillámtetkó, spinning, rendőrségi és tűzoltó bemutató, lovaglás, 

íjászat, légvár vagy élő csocsó, kézműveskedés, ügyességi- játékos állomások 
zsetonszerzési lehetőséggel, közös tanár-diák-szülő vetélkedő, tombolasorsolás 

(vállalkozói felajánlásokból).  
Költsége:  

 Légvár vagy élő csocsó+ hordós szumó 65000 Ft.  

 Csillámtetkó, arcfestés: 33000 Ft.  

 Zsetonbeváltáshoz üdítő, csoki, nyalóka: 65000 Ft.  

 Lufihajtogatáshoz lufi: 5000 Ft.  Kézműveskedéshez: 10000 Ft  

ÖSSZESEN: 178000 Ft.  

• Az éves munka értékelése  

• Jutalmazás kiemelkedő munkáért.   

Költsége: 7000 Ft.  

  

  

Amennyiben lehetőség adódik, szeretnénk az iskolarádió megjavíttatását 

előterjeszteni!!!  
  

 

  

  

Bakonycsernye, 2017. augusztus 28.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  


