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TANÉV ELEJI INFORMÁCIÓK 

 

- A tanévindító számban illik tájékoztatást adnunk a nyári szünetben 

történtekről, így a táboroztatásokról és az intézménybeli felújításokról is. 

A múlt tanév végi pályázatunk eredményeként nyolcnapos balatoni 

táborozási lehetőséget kínáltunk fel a 3-7. osztályosoknak. Az ingyenes 

üdülés helyszíne Zánka volt, 45 fő vette igénybe. A gyerekek napi ötszöri 

étkeztetésben részesültek, foglalkozásokon vettek részt, kirándultak, 

sportoltak, az időjárásnak köszönhetően minden nap fürödtek, 

csúszdáztak a strandon. A másik táborozási alkalom Balatonakaliban 

adódott azoknak, akik akár valamely tudományos, akár valamely 

művészeti ágban nagyszerűt teljesítettek, meg még azoknak, akik a tábor 

teljes költségét befizették. A jutalomtáborozók a költségek felét térítették 

meg, a másik felét az iskola, az alapítvány és a szülői érdekképviselet 

hozzájárulása fedezte. Huszonhat gyermeket nyaraltattunk itt. Zánkán öt, 

Balatonakaliban 4 pedagógus óvta a gyerekek biztonságát.  

A szünidőben az önkormányzatnak és az önkormányzat által 

foglalkoztatott közmunkásoknak köszönhetően az intézmény óvodai és 

iskolai részlegén egyaránt történtek épület-karbantartó és –javító 

munkálatok. Például újjáépítették az óvodai vizesblokkot, az iskolai 

bejáratot, megjavították az öltöző szekrényeket, meszeltek, festettek. 

(Egymillió forintot fordítottak erre a célra az önkormányzatok.) 

 

- A fenti összefoglaló némileg már kapcsolódott a pályázatíráshoz, 

érintette – a zánkai nyaralás apropóján - a pályázati pénzek 

felhasználását. Erről természetesen folyamatos tájékoztatást adunk a 

jövőben is. Amint a Tanévzáróban jeleztük, a 2009/10-es tanévre újból 

igényeltünk integrációs támogatást. Szeptemberben értesített bennünket 

az OM, hogy a nyertesek között szerepelünk, tehát továbbra is 

folytathatók a kiscsoportos felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások, a 

tanterem-szépítések. A művészeti iskola anyag- és felszereléskészlete egy 

kissé megint bővülhet az erre nyert ötszázezer forintos pályázati pénzből. 

A tehetségígéretek művelésére, gondozására szeptemberben már két 

anyagot is benyújtottunk. Ha kedvezően bírálják el ezeket, akkor újabb 

lendületet vehet a tehetséggondozó programunk, a kutató gyerekek 

tudományos felkészítése még intenzívebb lehet. 



 

 

 

- A 2009/10-es tanévben a törvényességnek megfelelő teljes szakos 

ellátottságot óraadó pedagógusok alkalmazásával tudjuk biztosítani. 

Óraadót alkalmazunk a technika, az ének-zene és a testnevelés tanítására, 

illetve félállású személyt foglalkoztatunk az angol nyelv oktatására.  

 

 

- A választható órák kínálatát az előbbi tanévekhez hasonlóan 

fenntartottuk, hiszen meglehetősen nagy igény mutatkozott mindegyikre. 

Ismételten elindult az úszásoktatás tanfolyam is, új elem azonban a 

gyógytestneveléses foglalkozás.  

A művészeti tanszakosok természetesen folytatják a festészetet és a 

néptáncot. A múlt évekhez hasonlóan ismét több versenyen, kiállításon, 

fesztiválon kívánnak megjelenni.  

 

- Megújult iskolánk honlapja, ami a korábbinál nagyobb tárhelyen képes 

információt közölni.  Az újonnan kapott felületeket kollégáink és 

tanítványaink folyamatosan töltik meg tartalommal. 

 

- A Zalai Tanügyi Információk című pedagógiai szakfolyóiratban 2009 

májusától publikálhatnak tanítványaink. Erre azért kaptak lehetőséget, 

mert a kutató gyerekek tudományos konferenciáján megyei vagy 

országos szinten első helyezést értek el. Cikkeik tehát a konferenciára 

készült tudományos munkáik részleteiből állnak. Először Cseh Németh 

Rafael kapott felkérést recenziójának megjelentetésére, majd Farkas 

Eszter és Lakatos Adrienn. Utánuk Kürnyeg Nikolettát és Rába Lászlót 

érte a megtiszteltetés. A lap szeptemberi számában  Nikoletta  Mátkaság, 

menyegző főcímmel a házasságkötéshez kapcsolódó zalavégi 

szokásokról, az októberi számban pedig László A kihalt szárazföldi 

őshüllőkről írt a Tehetséggondozás rovatban. Adrienn és Eszter 

dolgozatrészlete eddig még nem jelent meg. 

 

 

                                 (Cseh Németh Zsuzsanna) 

 

 

Kiss Albert: 

Mikor sikeres az intézményünk? 

 

Ma, 2009-ben egy közoktatási intézményt akkor tekinthetünk sikeresnek, 

ha annak referenciái számszerűsíthetőek, és e számok más intézményekkel való 

összehasonlításban pozitív képet mutatnak. Vegyük sorra a referenciát alkotó és 

számszerűsíthető eredményeket: az OKÉV- mérések, a versenyeredmények, a 

pályázati eredmények, a szakmai partnerek elismerései, a partnerek 

feladatvállalásai és a szülői érdekképviselet problémafelvetései. Ezek azok a 

tényezők, amelyek igazolják a nevelő és oktató munka hatékonyságát.  

 

OKÉV-mérések 

 Az Országos Közoktatás Értékelő és Vizsgaközpontja évről évre méri az 

iskolák 6. és 8. osztályos tanulóinak matematikai (gondolkodási) és szövegértési 

(olvasási) képességeit, és összehasonlítja azokat egymással. A 2008/09-es 

tanévben közzétett mérés eredményei szerint a 6. és 8. osztályosok teljesítménye 

matematikából a községi átlag felett áll, míg szövegértésből nemcsak a községi 

átlagot, hanem a városit és az országosat is meghaladja.  

 

versenyeredmények 

 Országos versenyek: komplex tanulmányi versenyen (TDK) 6 tanuló 

végzett az első három helyen; matematikai és szövegértési levelezős versenyen 6 

tanuló kapott kiválóságot igazoló oklevelet; festészet pályázatokon 10 tanuló lett 

díjazott, illetve fődíjas.  

Megyei versenyek: népdaléneklésből 3 aranyminősítés, József Attila 

szavalóversenyen egy 4. helyezés, rajzpályázaton egy első és egy különdíj 

született.  

Emellett számos területi, kistérségi versenyen elért helyezésről számolhatunk be. 

(lásd: Iskolai Tájékoztató tanévzáró száma) Az iskolák versenyeredményeit a 

Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete összegzi a „Zalai Diáksikerek” 

című kiadványban, amely lehetőséget ad az intézményünk tehetséggondozási 

eredményeinek összehasonlítására a környékbeli iskolákéval.  

 

 

 

 

 

 



 

pályázati eredmények 

 A mai gazdasági helyzetben egyre inkább előtérbe kerül az állami 

támogatás kiegészítésének lehetősége pályázati úton.  

Tantestületünk erejét megfeszítve készített pályázatokat az elmúlt 

tanévben is. Így többek között a pályázaton elnyert jelentősebb 

támogatások : tehetséggondozás 300.000Ft; művészeti nevelés 500.000Ft, 

integrációs nevelés 2.285.000Ft; mérés-értékelés 883.000Ft; 

sporteszközök 1.000.000Ft; ingyenes nyári táboroztatás 3.096.000Ft. 

Mindez közel 8 millió Ft, ami az intézményünk nevelés és oktatás 

színvonalához és a szolgáltatások növeléséhez járult hozzá. 

 

szakmai partnerek elismerései 

 A Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézetével 

együttműködve bonyolítottuk le a komplex tanulmányi verseny megyei 

fordulóját, valamint partneri kapcsolattal veszünk részt a két TÁMOP-os 

pályázatban a kompetenciafejlesztés és a tehetséggondozás területén. A 

Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar 

Országos ÉKP Központja oklevéllel ismerte el a tehetséggondozásban 

nyújtott teljesítményünket, és az ÉKP központ megbízásával végezzük 

iskolánk tehetséggondozását. E tehetséggondozás országos szintű 

komplex tanulmányi versenyét a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács felvette 

a tagjai sorába. 

 

partnerek feladatvállalásai 

 Az intézményünket fenntartó zalabéri és zalavégi önkormányzat 

folyamatos erőfeszítéseket tesz arra, hogy óvodánk és iskolánk 

változatlan színvonalon tudja biztosítani a nevelést és oktatást az óvoda, 

az általános iskola és a művészetoktatás területeken. 

 A szülői érdekképviselet jelentős anyagi támogatással és 

rendezvények tartásának segítésével járul hozzá az intézményünk 

munkájához. Mindez pénzösszegben kifejezve: eszközvásárlás a 

rendezvények tartásához: 34.000 Ft, mikulásajándék: 40.000 Ft, 

karácsonyi ajándékozás: 40.000Ft. A 360.000Ft-os báli bevételt a 

2009/10-es tanév támogatására szánják a szülők. 

  

 

 

 

 

Az Anti-drill Alapítvány 100 000 Ft támogatást nyújtott év végi jutalmazásra, 

tehetséggondozó versenyek szervezése.  

 

intézményünk a médiában 

 Intézményünk rendezvényeiről és diákjaink eredményeiről számos hír 

született a Zalai Hírlapban. Emellett a Zalai Tanügyi Információk folyóiratban 

tanulóink 1-2 oldalas írásai jelentek meg: Cseh Németh Rafael: Környezettudatos 

magatartás formálása az iskolámban (2009. május); Kürnyeg Nikolett: Mátkaság, 

menyező (2009. szeptember); Rába László: A kihalt szárazföldi őshüllők (2009. 

október) 

 

a szülői érdekképviselet problémafelvetése 

 A szülők érdekképviseletének egy része augusztusban rendkívüli 

érdekképviseleti ülést tartott, ahol a megjelentek problémákat fogalmaztak  meg 

az iskolaszék,  az intézmény, valamint az alapítvány együttműködésében. A 

bírálat kitüntetetten az anyagi támogatás átláthatóságára, és az intézmény 

marketing tevékenységére tért ki. A levélben megfogalmazott problémákat a 

tanévkezdő tantestületi és az összevont szülői értekezleten megvitattuk, és 

konszenzuskereső stratégiával kezeltük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Halak Sára 1. osztály 

 

 

 



DIÁKSZEM 

Cseh Németh Rafael: Az ökológiailag tudatos életforma 

Dötkön jártam 

  Mit láttam? 

Szeptember 14 – én a diákönkormányzat közreműködésével 

megrendeztük iskolánkban az őszi túrát. Az idei cél Dötk volt, pontosabban a 

dötki ökológiai ház és tanösvény. Minden osztály teljesítette a feladatokat, majd 

végiggyalogolta az utat, ami a dötki ökoházhoz vezetett. Útközben 

megtekintettünk egy zsúpfedeles pincét, meghallgattuk annak történetét, sőt a 

zsúpkészítésről szóló beszámolót is. Végül megérkeztünk a vendégházhoz, kicsit 

pihentünk, és körbesétáltuk a szomszédos halastavat.   

               Ezt követően indultunk az ökoházhoz. Ott először két érdekes 

szerkezetet láttunk . Az egyik a nap melegítő hatását kihasználó folyadékmelegítő 

volt. A másik pedig egy – szintén a nap energiáját felhasználó – napelem.  Ezután 

egy tanösvényt jártunk be, ahol táblákon mutatták be az ökológiailag tudatos 

életformát. Láthattuk miképpen takarékoskodjunk, megismerhettünk természetes 

energiaforrásokat, illetve ezeknek a felhasználási lehetőségeit. Ezen kívül szó 

esett még a komposztálásról és az atomenergiáról. Egy táblán bemutatták az 

ökológiailag tudatosan élő család házát, majd ennek az ellentétét ugyancsak 

demonstrálták. 

Milyen benyomásokat tett rám? 

Ez a túra pozitív és negatív benyomásokat egyaránt tett rám. Mostantól 

egy kicsit jobban odafigyelek arra, hogy lekapcsoljam a villanyt, vagy hogy 

inkább zuhanyozom, mint teleengedem a fürdőkádat. Csodálkoztam viszont azon, 

hogy vannak, akiket nem érdekel ez a jövőnket meghatározó téma, és nemhogy 

nem figyelnek, de még másoknak a figyelmét is elvonják. Vajon mi kellene 

ahhoz, hogy elhiggyék, a jövőjük a tét. 

Mit tennék, ha rajtam múlna? 

Már többször is elgondolkoztam azon, hogyha például miniszterelnök 

lennék, mit tennék környezetünk érdekében. Szerintem a kétütemű autók 

kivonása egy kis lépés lehetne. Vagy azoknak a gyáraknak, üzemeknek a 

bezáratása, amelyek még a minimális lépéseket se teszik meg a környezet 

védelme érdekében.  Gondoltam környezetvédelmi adó bevezetésére is, meg még 

több szelektív hulladékgyűjtő-sziget elhelyezésére azért, hogy végül mindenhol 

szelektíven gyűjtsék a szemetet.  Persze tudom, ha miniszterelnök lennék, ez 

kevés lenne. Biztosan készítenék egy teljes környezetvédelmi programot, olyant, 

ami még az utánunk következő nemzedékek egészséges jövőjét is biztosítaná. 

 

 

 

Farkas Eszter: Az ökológiailag tudatos életforma  

(Dötkön jártam) 

Az ide tanév őszi túráján a Dötki ökoházhoz látogattunk el, ahol 

megnéztünk egy kiállítást az energiaforrásokról.    

 Először a napenergiával ismerkedhettünk meg. Láthattuk, hogy a 

napsugarak miként tudják felmelegíteni a vizet, majd megtudtuk, hogy a napból 

érkező energia hasznosításának két alapvető módja létezik: a passzív és az aktív 

energiatermelés. A napenergiát naperőművekben alakítják át elektoros árammá.  

Passzív energiahasznosítónak tekintünk minden olyan épületet, amely környezeti 

adottságai, építészeti kialakítása következtében energiaforrásként képes használni 

a nap sugárzását. A passzív energiahasznosítás főként az átmeneti időszakokban 

működik. 

Az aktív energiatermelés során a napenergiát hőenergiává alakítjuk. A hőenergia 

„gyűjtése” és tárolása főképp napkollektorokkal történik. Ez az a berendezés, ami 

elnyeli a napsugárzás energiáját, és átalakítja hőenergiává, majd ezt átadja 

valamilyen hőhordozó közegnek.   Hallottunk még víz- és 

szélenergiáról. Mivel a Föld vízkészletei egyszer elfogynak, ezért ez csak egy 

„ideiglenes” megoldása az energia felhasználásának. Viszont a szél mindig fújni 

fog, ezért a szél is egy fontos energiaforrásunk.  

A szélenergia kitermelésének modern formája a szélturbina, melynek lapátjait a 

szél forgatja, és a turbina a lapátok forgási energiáját alakítja át elektromos 

árammá. Ennél sokkal régebbi technológia a szélmalom, amelyben a szélenergia 

csak mechanikus szerkezetet működtetett.   Az ökológiailag 

tudatos életformába beletartozik a szelektív hulladékgyűjtés is. A szelektív 

hulladékgyűjtés a különféle hulladéktípusok anyagfajta szerinti különválogatása. 

Ezek az anyagok: fém, fehér üveg, színes üveg, papír és műanyag. A szelektív 

hulladékgyűjtést követő „fázis” az újrahasznosítás, melynek során az 

összegyűjtött anyagból új anyagot hoznak létre, elősegítve ezzel  a környezet 

tisztulását. 

Nekem nagyon tetszett a kiállítás, mert „mélyebben” megismerkedhettem 

azokkal az energiaforrásokkal, amelyek nem szennyezik a környezetet. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ha én polgármester lennék, alakítanék egy TB-t, Takarító Brigádot. A 

brigád személyzetének az lenne a feladata, hogy kétheti rendszerességgel járja 

körbe a falut, szedje össze a szemetet, valamint negyedévente egy-egy témát 

feldolgozó előadást tartson közülük valaki a falu lakosságának a környezet 

megvédésével kapcsolatosan. Természetesen a csoport önkéntesekből állna, az 

egészen kicsi gyermekektől kezdve a nyugdíjasokig mindenki tagja lehetne, 

hiszen a környezettudatos magatartásra való nevelést minél korábban kezdjük, 

annál jobb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Szabó Dóra 1. osztály 

 

 

 

 

 

 

Pillanatok nyári táborozásokról 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            „Ha végre itt a nyár…” Vajon meddig bírjuk? 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                

                                                                                  

                          

        

Szemlélők                                                     és vakmerők  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ha rövid a kardod, …” – mi is „megtoldottuk”, hiszen készítettünk röpipályát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha jól emlékszem, nem mi győztünk. (Ugye, fiúk?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csoportok logói készülnek Zánkán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pingpongasztal mint gyülekezőhely Balatonakaliban. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy „izzasztó” verseny emléke: Ki tud több ruhát magára szedni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatív divatbemutató. Könnyű, nyári viselet. Nem igényel mást, csupán papírt és 

kreativitást. 

 

 

 

Tájékoztató a TAMOP -5.2.5 -08/1-2008-0046 – „Fiatal generációk 

érdekében” Ifjúsági információs pont kialakítása és működtetése Zalabérben 

című pályázati programról 

 

A Hálózat az Integrációért Alapítvány 2009. január 01. és 2010. február 28. 

között – 14 hónap időtartamban - Ifjúsági Információs Pontot működtet 

Zalabér, Hunyadi J. u. 2. szám alatt.  

Az Ifjúsági Információs Pont működését az ESZA Kft támogatja. A 

támogatás összege: 14.525.400,-Ft.  

A pályázat célja: a 12 és 29 év közötti gyerekek és fiatalok társadalmi 

integrációjának, elsősorban iskolai előmenetelüknek, pályaválasztásuknak, 

munkaerő-piacra való belépésüknek elősegítése, továbbá társas (szociális) 

kapcsolataiknak bővítése, közösségi, közéleti részvételüknek fejlesztése, 

családi életre való felkészítése, életpálya-tervezésük tudatosságának 

erősítése. A program hasznos szabadidős foglalkozásokat biztosít, 

klubfoglalkozások keretén belül ismeretek megszerzésére nyújt lehetőséget. 

A projekt további célja a célcsoportokba tartozó fiatalokat érintő és érdeklő 

információk, továbbá társadalmi integrációjukat elősegítő tanácsadások 

elérhetőségének bővítése. A komponens keretében megvalósítható 

programok fejlesztik a fiatalok egyéni és közösségi kompetenciáit, bővítik a 

korosztály szabadidő-eltöltési lehetőségeit 

 

A pályázati program megvalósítása két kistérségben valósul meg: vasvári 

(Bérbaltavár, Mikosszéplak, Nagytilaj) zalaszentgróti (Zalabér, Batyk, Dötk, 

Pakod, Zalavég,)  

 

 

 



A célkitűzések az alábbi tevékenységek/programok keretében valósulnak meg: 

1. Ifjúsági információs pont -  Iroda: heti 4 hétköznap, napi 6 óra nyitva tartás  

     Szombaton 4 óra nyitva tartás. 

2. Internetes honlap, közösségi fórum 

3. Egyéni és közösségi kompetenciákat fejlesztő programok: kommunikáció, 

önismeret, társas készségek, tanulástechnikai tréning, egyéni 

életúttervezéshez szaktanácsadás, pályaorientáció, számítógép 

alapképzés, ifjúsági érdekképviseletet fejlesztő tréning. 

4. Értékteremtő szabadidős komplex programok: kreatív klub, média klub, 

természetjárás, autóbuszos kirándulás. 

A programok nyilvánossága és hozzáférhetősége mindenki számára 

biztosított. 

 

A programok pontos idejéről, részletekről felvilágosítás az információs 

pontban kapható. 

 

A tájékoztatót készítette: Berkovics Attiláné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Szocsics Karolin 6. osztály 

 

 

 

TANÉV RENDJE 2009/2010. 
IDŐPONT ESEMÉNY 

Augusztus 24-31. Tantestületi értekezlet 

Augusztus 26.  Pótvizsga 

Augusztus 28. péntek Az első osztályosok fogadása 

Szeptember 1. kedd Évnyitó, az első tanítási nap 

Szeptember 1. kedd Tanévnyitó, iskolába indulók köszöntése 

Szeptember 10. csütörtök Tűzriadó 

Szeptember 10. csütörtök Óvodai tanévnyitó szülői értekezlet 

Szeptember 12-13. szombat-vasárnap Falunapok – Zalabéri Falunapi Krumpli Fesztivál 

Szeptember 13. vasárnap Falunap - Könyvtárátadó 

Szeptember 14. hétfő Őszi túra 

Szeptember 15. kedd 16.30 Iskolai tanévnyitó szülői értekezlet, osztály szülői 

értekezletek 

Szeptember 17. csütörtök Projektnap I.-óvodán kívüli kompetenciafejlesztés 

Szeptember 22. kedd Továbbképzés, tanévindítási szabályok 

Szeptember 24. csütörtök DÖK elnökválasztás 

Szeptember 21-25. hétfő-péntek Egészséghét projekt 

Szeptember 28. hétfő SZÉK megbeszélés – tanévindítás 

Alapítvány kuratóriumi gyűlés 

Szeptember DIFER mérés 

Szeptember végén OKÉV próbamérés I. (4. és 6. osztály) 

Október 4 vasárnap Állatok világnapja 

Október 6. kedd Megemlékezés 

Október 15. csütörtök Népdalverseny 

Október 12. hétfő Szülői értekezlet - Nagycsoport 

Október 16. péntek  Tanmenetek leadásának határideje 

Október 22. csütörtök Megemlékezés az intézményben 

Szünet előtti utolsó tanítási nap 

Október 23. péntek Megemlékezés – Zalabér, Zalavég 

Október 26-30.  Őszi szünet                                                                                                                                                                                                                                                       

Október 15 – november 30. között  Osztályok közötti kosárlabda-bajnokság 

Október 30. péntek Halloween-party 

Október Bábszínház látogatása (Griff, Zalaegerszeg) 

Október Munkadélután szülőkkel 

November 2. hétfő Szünet utáni első tanítási nap 

November 11. szerda Márton nap, drámajáték 

November 16. hétfő Alsós vers-és prózamondó verseny 

November 17. kedd Felsős vers-és prózamondó verseny 

November 25-26. szerda-csütörtök Nyílt szakmai továbbképzés 

November 28. szombat Idősek Napja - Zalabér, Zalavég 

November Bábszínház látogatása 

December 3. csütörtök Dalbemutatás 

  



December 4. péntek Mikulás 

December 4. péntek Mikulás 

December 7. hétfő Szülői értekezlet az iskolában  

Integrációs értékelés 

December 11. péntek Luca-napi népszokások 

December Bábszínház látogatása 

December 18. péntek Karácsonyi ünnepély 

December 22. kedd Karácsonyi játszóház, ünnepi műsor – Zalabér, 

Zalavég, Bérbaltavár,  

Integrációs program,Szünet előtti utolsó tanítási nap 

December Adventi készülődés- ajándékkészítés 

December 23-31.  Téli szünet - iskola 

December 28-31.  Téli szünet - óvoda 

Január 4. hétfő Szünet utáni első tanítási nap  

Január 15. péntek I. félév vége, félévi jegyek lezárásának határideje 

Január 21-22. csütörtök-péntek Alkotói napok látogatása 

Január 21. csütörtök Alsós alkotói nap 

Január 22. péntek Felsős alkotói nap 

Január 22. péntek Félévi értesítők kiadásának határideje 

Január 22. péntek Kultúra napja a könyvtárban 

Január 22. péntek Kultúra napja - mesedramatizálás 

Január 25. hétfő Félévzáró értekezlet 

Január 26 – március 11. között Osztályok közötti teremfoci-bajnokság 

Február 1. hétfő SZÉK megbeszélés – félévzárás 

Február 5. péntek Farsang 

Február  Intézményi bál 

Február  Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

Február  TDK-s meghallgatás 

Február  Farsang projekthét 

Február  Iskolaérettségi vizsgálat 

Március 3. szerda Talajtornaverseny 

Március 8. hétfő Integrációs értékelés 

Március 12. péntek Óvodai megemlékezés 

Március 12. péntek Megemlékezés az intézményben 

Március 15. hétfő Megemlékezés – Zalabér, Zalavég 

Március Gergely-járás 

Március Mesebemutató 

Március Óvodai szülői értekezlet 

Március 22. hétfő Víz világnapja 

Március  Iskolai TDK 

Március 25. csütörtök  Nyílt nap alsó tagozat 

Március 26. péntek Nyílt nap felső tagozat 

Március  Faluszépítés 

Március 22-26. hétfő-péntek Megyei TDK 

Március 31. szerda „Szép magyar beszéd” verseny (felolvasóverseny) 

  

Április 1. csütörtök Szünet előtti utolsó tanítási nap 

Integrációs program 

Április 2-6. Tavaszi szünet 

Április 7. szerda Szünet utáni első tanítási nap 

Április 19-23. hétfő-péntek Regionális TDK 

Április 22. csütörtök Föld napja 

Április Húsvéti ünnepkör, nyílt nap, kézműves nap 

Április II. óvodán kívüli kompetenciafejlesztés 

Április Óvodai beiratkozás 

Április vége OKÉV próbamérés II. 

Április 7 – május 20. között Osztályok közötti röplabda-bajnokság 

Május 1. szombat Májusfa állítása 

Május 3. hétfő  Anyák napja az iskolában 

Május 4. kedd  Anyák napja az óvodában 

Május 4-5. kedd-szerda Szóbeli teljesítménymérés 6. osztály 

Május 10-11. hétfő-kedd Szóbeli teljesítménymérés 8. osztály 

Május 10. hétfő (? máj.3.) Szülői értekezlet az iskolában 

Május 16. vasárnap  Madarak, fák napja 

Május 22. szombat Szent Rita napja az Idősek Otthonában 

Május 17-18. Országos TDK 

Május 21. péntek  Pünkösdölés 

Május 26. szerda OKÉV mérés, egyéb intézményi mérések 

Május 30. vasárnap  Községi gyermeknap, újszülöttek köszöntése 

Május  Difer-mérés 

Június 4. péntek Integrációs értékelés 

Június 4. péntek Művészeti bemutató 

Június Antal napi kápolnai búcsú 

Június Írásbeli teljesítménymérések 

Június 14. hétfő Sportnap, atlétikaverseny 

Június 14. hétfő 16.30 óra SZÉK megbeszélés - tanévzárás 

Június 15. kedd Kirándulás 

Június 19. szombat Ballagás, tanévzáró 

Június Óvodai kirándulás 

Június Óvodai tanévzáró 

Június utolsó hete Ovizsúr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja:  Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Óvoda 

Comenius 2000 minőségbiztosítási program részeként 

 

Felelős szerkesztő:  Cseh Németh Zsuzsanna 

 

Készült 150 példányban 

 


