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A 2021-22-es év kedvezőbben alakult a tervezhető és kivitelezhető programok tekintetében. 

Az idei évben ünnepeltük iskolánk fennállásának 20. évfordulóját. Három napos 

rendezvénysorozattal emlékeztünk az eltelt évekre. Sport- és akadályversenyeket rendeztünk. 

Az osztályok tánccal, énekkel, verssel köszöntötték az „ünnepeltet”. A felsős osztályok 

egészséges hozzávalókból készítettek tízórait (szendvicset, gyümölcssalátát, kenhető 

krémeket).  

A szülőktől is kaptunk ajándékokat, játékokat (labdák, kapuk), aminek nagyon örültek a 

diákok. 

De talán a legnagyobb ajándék számunkra az volt, hogy elkészült és birtokba vehettük a 

tornaszobánkat és ebédlőnket. Ettől az évtől kezdve nem kell más helyre mennünk testnevelés 

órára és ebédelni. Köszönjük! 

Az idén is megrendeztük a Teremtés hete alkalmából a hagyományosnak mondható egyháztáji 

vásárt. Ezen a délutánon helyi termelőknek adunk lehetőséget a bemutatkozásra, 

megismerésre, és lehetőséget a vásárlásra. Ezzel szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 

részesítsék előnyben a helyi gazdák terményeit, készítményeit. 

Lelkészünk segítségével minden nap megoszthattunk az osztályok facebook csoportjaiban az 

aznapi imádságokat. Ezzel a szülőket is tájékoztattunk iskolánk lelkiéletével kapcsolatban. 

Kerékpártúrát is szerveztünk a tapolcafői evangélikus templomhoz. A helyi gyülekezet kis 

vendégséggel várt bennünket, köszönjük! Egy rövid istentisztelettel köszöntük meg a 

vendéglátást. 

Elkészült iskolánk évkönyve. Hagyományos stílusban, de digitálisan érhetők el az utóbbi öt 

év jellegzetes történései és az osztályképek névsorokkal. 

A 7. osztályosok segítségével beültettük a virágosládáinkat árvácskákkal, így újra virágos, 

színes az udvarunk. 

Idén is csatlakoztunk a Teszedd! szemétgyűjtési akcióhoz, hogy megtisztítsuk 

környezetünket. Ehhez kapcsolódóan papírgyűjtést is szerveztünk, ezzel rengeteg fát sikerül 

megmentenünk. 

Továbbra is szelektíven gyűjtjük a PET palackokat, használt elemeket, telefonokat. 

Az Iskolagyümölcs program segítségével minden nap friss gyümölcsöt fogyaszthattak 

tanulóink. 

Jót tenni jó! Ezért októberi diákistentiszteletünk perselypénzével a Kánaán-Ház Anya- és 

Leányotthon lakóit támogattuk. Kis műsorral is kedveskedtünk az ottlakóknak. 

Iskolánk részt vett az országos cipősdoboz akcióban is. Összesen 58 cipősdobozt töltöttünk 

meg ajándékokkal rászoruló gyerekeknek. 

 

Több versenyen is sikeresen szerepeltek tanulóink.  



Matematika csapatversenyen, egyéniben is kitűnő eredményeket értek el. Bonifert 

Nemzetközi Matematikaversenyen Rákli Levente (6. o.) kiemelt 1. helyezést ért el. 

Sport terén is sikeres évet zártunk: futsal-, kosárlabdacsapataink kijutottak a megyei döntőre. 

Atlétikából 6.-as lány futócsapatunk, súlylökésben és magasugrásban egyénileg jutottunk a 

döntőbe. Úszásban is több tanulónk mutathatta meg magát a megyei összecsapáson. 

Szövegértési és nyelvészversenyen alsós diákjaink sok szép eredménnyel büszkélkedhettek. 

Természetismereti versenyen is eredményesen szerepeltünk (1.hely), ahol környezetünkben 

élő növények, állatok felismerése, megismerése, védelme volt a cél. Készítettek a gyerekek 

újrapapírt, válogattak szelektíven hulladékot. 

Az idei évben először vettünk részt evangélikus bábfesztiválon. A bábokat magunk 

készítettük, nagyrészt újrahasznosított anyagokból. A sikeres szereplés mellett dicséretet 

kaptunk a nagyszerű bábokért. 

Angol középfokú nyelvvizsgát három, alapfokú nyelvvizsgát több nyolcadikos tanuló szerzett. 

Minden évben szervezünk a pedagógusoknak is ismeretterjesztő előadásokat. Az idén 

elsősegélynyújtásról hallgathattunk, nézhettünk előadást és bemutatót. Az iskolában 

esetlegesen előforduló balesetek, sérülések ellátásáról kaptunk hasznos információkat. 
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