A 2018/2019-es tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események
időpontjai







































2018
szeptember 03. Tanévnyitó ünnepség
szeptember: Gyalog- és kerékpártúrák
szeptember 21. Takarítási világnap
szeptember 28. Magyar Diáksport Napja
október: osztálybajnokságok (labdarúgás)
október 01-05. Az 1703-1711-es Rákóczi szabadságharc 315. évfordulója témahét
október 02. Zene világnapja
október 04. Állatok világnapja
október 06. Aradi vértanúk napja
október 09-13. Hagyományőrző szüreti témahét
október 11. A népmese napja – bábjáték bemutató, rajzpályázat
október 18. Szelet a vitorlába – a nyolcadikosok megtekintik a pályaválasztási
kiállítást
október 22. Az 1956-os forradalom emléknapja, községi rendezvény
október 24-25. Halloween – töklámpások faragása
október 27. Takarékossági világnap
november 06-10. Papírgyűjtés
november 05. Magyar tudomány napja
november 13. Nyílt tanítási nap alsó tagozaton
november 14. Nyílt tanítási nap felső tagozaton
november 14. Pályaválasztási szülői értekezlet
november 15. Versmondó verseny
november 16. Elsősök avatása
november 20. Óvónők hospitálása az iskolában
december 03., december 10, 17. Adventi gyertyagyújtás
december 06. Mikulás-napi vetélkedő, Mikulás-napi foci, klubdélutánok
december 07. Mikulás-napi klubdélutánok
december 12. Névadónkra emlékezünk
december 13. Évszakköszöntő: Lucázás
december 18. Kreatív kézműves foglalkozás (karácsonyi díszek készítése)
december 18-19. Karácsonyi vásár
december 19. „Télidéző” Évszakhoz kötődő műveltségi vetélkedő- Óriás társasjáték
december 20. Tél – angol nyelvű vetélkedő
december 21. Karácsonyi ünnepség
2019.
január 22. A magyar kultúra napja
január 21-25. „Olvasás hete” témahét
január 24.: félévzáró kiállítás: vizuális kultúra
Január 25. alapműveleti vetélkedő
Január 28. helyesíró verseny









































február: Simonyi helyesíró verseny
február 08. Farsang
február 07. Farsangi vetélkedők
február 09. Alapítványi bál
február 18. Tréfás sorverseny nagycsoportos óvodásoknak
február 25. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
március: Színházlátogatás
március 04. Nyílt tanítási nap alsó tagozaton
március 05. Nyílt tanítási nap felső tagozaton
március 05-09. Témahét: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170, évfordulója
március 14. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe- községi ünnepség
március 28. „tavaszidéző” évszakhoz kötődő műveltségi vetélkedő
március 22. A Víz világnapja
március 29. középkori vitézi próbák- az In Ferrum Veritas Vívócsapat
közreműködésével egybekötött csapatverseny
április: Tavaszi osztálybajnokságok szervezése
április 04. magyar nyelv hete nyelvi játékok vetélkedő
április 05. Nárciszfutás
április 08. Vetélkedj angolul
április 11. levelező verseny téma: József Attila
április 12. Digitális hét
április 12. húsvéti népszokások, tojásfestés
április 16. Holokauszt áldozatainak emléknapja
április 25. Tankerületi felolvasóverseny
április 25. A Föld napja – környezetvédelmi vetélkedő
május: tanulmányi kirándulások
április: 25. Debrecen- Múzeumpedagógiai program a Református Kollégiumban és
Nagytemplomban
május 03. Anyák napi megemlékezések osztálykeretben
május 08-12. Határtalanul: a 7. évfolyam
május 10. Madarak és fák napja
május 15. Nyílt nap az ovisoknak
május 23. Olvasási verseny (5-8.)
május 29-31. Kihívás napja tanár-diák labdarúgás, röplabda
május 28-június 01. „Happy hét” ivóvíz fogyasztás hete
május: úszásoktatás
június: Könyvtárak napja - Interaktív foglalkozás a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban
(3. évfolyam)
június: Parlamenti látogatás (4. évfolyam)
június 04. A nemzeti összetartozás napja
június 07. „Nyáridéző” Évszakhoz kötődő műveltségi vetélkedő
június 15. Ballagás, tanévzáró ünnepség.

