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Nagy lelkesedéssel vágtunk neki az új tanévnek. Programjaink tervezésekor figyelembe 

vettük a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra nevelés alapelveit. 

Az iskola díszítése során újrahasznosítható, többször felhasználható anyagokat alkalmaztunk. 

Faliújságjaink az aktuális hónaphoz, évszakhoz kapcsolódó tartalommal készültek. 

Osztálytermeinket, folyosóinkat a diákok alkotásaival, virágokkal dekoráltuk. A virágokat 

minden osztály saját maga nevelgeti, ápolja, gondozza. Az iskolaudvarunk virágládáit is 

gyönyörű árvácskákkal ültettük tele, amelyet egész évben gondozunk. 

Nagy figyelmet fordítunk a szelektív hulladékgyűjtésre. Külön PET palack hulladékgyűjtőnk 

van. Gyűjtjük a Pontvelem program keretében a használt elemeket, telefonokat. Minden 

évben szervezünk papírtgyűjtést, így volt ez az idei évben is. Mindig nagy lelkesedéssel 

vesznek részt rajta, folyamatosan figyelemmel kísérik a hulladékgyűjtőverseny állását. 

Az Autómentes hét keretében kerékpáros ügyességi versenyen vehettek részt diákjaink. A 

felsősök kerékpáros tesztet is töltöttek, a legjobbak jutalomban részesültek. Mindezt 

közösen a rendőrséggel, iskolarendőrünk segítségével valósítottuk meg 

Az ősz az atlétikai, és sport versenyek időszaka is. Részt vettünk a Magyar Diáksport Napja 

alkalmából rendezett városi versenyen, és atlétikai versenyeken is szép eredményeket 

értünk el. Megrendeztük a hagyományos Reformációi emlékfutást is a Várkertben, amelyen 

a felső osztályosok vettek részt. 

Januárban téli foglalkozás keretében többször voltunk korcsolyázni. Úszóversenyen szépen 

szerepeltek diákjaink, többen kijutottak a megyei fordulóra, egy tanulónk pedig az 

országosra is. 

Egyházi iskolaként több egyházi ünnephez kapcsolódó programot is szerveztünk. Voltunk 

gyülekezet látogatáson Kemeneshőgyészen, reformációi emlékfutás, diákok szereplése az 

istentiszteleteken. Nyárád településen Adventi gyertyagyújtáson vettünk részt. 

SZERETET:ÉHSÉG 

Iskolánk és az Ökumenikus Segélyszervezet közös programján mézeskalácsot díszítettek a 

gyerekek a szülők és a szervezet munkatársai segítségével. Az Adventi vásárunkon lehetett 

adakozni a segélyszervezet számára, s az adományozó ebből a mézeskalácsból kapott. 

Az idén is megszerveztük a Szülők számára a Szülői bibliaiskolát. Lehetőségük van a 

szülőknek bemutató órákon megtekinteni gyermekeiket a tanórákon. 

Sajnos március közepétől a koronavírus járvány terjedése miatt távolléti, digitális oktatásra 

kellett áttérnünk. Már a március 15.-ei műsort is felvételről nézték meg a diákok. Innentől 

kezdve nem találkoztunk személyesen, a tervezett tavaszi programokat nem tudtuk 

megvalósítani. A tanítás, az Istentiszteletek, a reggeli áhítatok mind digitális formában 

valósulhatott meg.  



Júniusban enyhült a járvány, így gyermekfelügyeletet tudtunk biztosítani a rászoruló 

gyermekek számára.  

Reméljük a következő tanévben már a teljes ökoiskolai programot megvalósíthatjuk. 
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