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2014. szeptember 17. – A DÖK alakuló ülése: 
tisztségviselők választása, a munkaterv megbeszélése. 
DÖK elnöke: Mérész Melitta, alelnöke: Bakó Kornél.

Osztályok
DÖK 

képviselői



2014. szeptember 11-13. - Őszi kirándulás Zánkán:
az Erzsébet-program keretében megvalósult 

pályázatunk volt. Nagyon jól éreztük magunkat! 

Zánkai táborban – Dömdödöm 
épület előtt a csapat

Repülőgép múzeumban

Pancsolás Tihanyban



Őszi kirándulás - Zánka

Tihanyban

Tábori 
vetélkedők

A győztes



Őszi kirándulás - Zánka

Balatonfüred - Kikötőben



2014. szeptember 8. – Őszi hulladékgyűjtés: rengeteg 
papír és fémhulladék került a konténerekbe. Jó bevételt 

jelentett az osztálykasszáknak.

Mérlegelés, telítődtek
a konténerek.



2014. november 7. – Tökbál: a DÖK első nagyszabású 
rendezvénye az őszi félévben.

Tökfaragványok – művészi remekek

Díjazás, a nyeremények 
átvétele.

Világító „mécsesek”



Tökbáli pillanatok

Izgalom: ki lesz a nyertes?

Nyertünk! 

„Buli fotók”



2014. november 7. – Halloween éjszakai mulatság: a 
gyerekek által leginkább várt eseménye az őszi 

időszaknak.

Gyerekek által készített
pályázati plakátok

8.c

6.c

7.a



Halloween éjszakai mulatság pillanatképei

A zsűri Mosolyok

Klárika néni akcióban Tökkelütött orvosok



Halloween éjszakai mulatság pillanatképei
Csapatok

„Rémes” sütemények

Sikoly és a fekete özvegyek Elátkozottak

5-6-7. osztályos koprodukció



Halloween éjszakai mulatság pillanatképei

„Szakmai megbeszélés” Éjfél – „Lendületben” a zsűri

Gabi bácsi „keménykedik” Himnuszt is tanultunk



2014. november 11.; 11 óra 11 perc – NEMZETKÖZI 
GYERTYAGYÚJTÁSI AKCIÓ az I. világháború 

centenáriuma alkalmából.

600 ezer 
magyar 
honvéd 

hősiessége 
előtt 

tisztelegtünk.



2014. december 1. – Vörösmarty-hét megnyitója, 
koszorúzás a Vörösmarty-szobornál.

Megemlékező gondolatok 
iskolánk névadójáról.

Osztályok DÖK-képviselői
koszorúznak.



2014. december 1. - Kirándulás Pusztavacson és 
Budapesten a Vörösmarty téren a testvériskolai 

pályázatban részt vevő diákokkal.

Vörösmarty téren a csapat.
Az elmaradhatatlan Mc’Donalds.

Pusztavacsi emlékműnél.



2014. decemberi hetek – Adventi várakozás, gyertyagyújtás 
az aulában közös énekléssel.



2014. november 27. – Adventi koszorúkészítés a felső 
tagozatban. Meghitt hangulatú délutánt töltöttünk 

együtt. 

Óvoda-iskola átmenet.

Készen vagyunk. Ugye milyen szép?



Elkészült remekművek



Az alkotás pillanatai

Hogyan díszítsem?



2015. február 27. – Farsangi mulatság a felső 
tagozaton. Minden tanulócsoport beöltözött és szuper 

produkciót állított ki a képzeletbeli színpadra.

A közönség 6.a felfedezői

6.c generációi

7.b görög istenei



Farsangi pillanatok

7.c kannibáljai 8.c „Atlasz isten” és az Unió országai

8.a  
A 

tárgya
-lás

7.a tengerészei



Farsangi pillanatok

5.a bakterháza

5.b Gangnam style tánca

6.b táncos lábú leányzói



Farsangi pillanatok

Munkában a zsűri

Bálkirály és –
királynő

Mindeközben a háttérben… 
Komoly teammunka zajlott! 

5.c macskái



2015. április 9. – Tavaszi virágültetés: környezetünk 
szépítése, iskolánk díszítése.

Szorgos 
gyermekkezek



Tavaszi virágültetés

Ültető brigád



2015. május 12. – Tavaszi hulladékgyűjtés: bevételét a 
gyermeknapi kirándulásra fordítottuk, amely nagy 

élményt jelentett kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Nagy 
munkában 



2015. május 20. – Gyermeknapi kirándulás Budapestre: 
Mezőgazdasági Múzeumban a felsősek.

Jókedvűen 

Bejutásra várva



Gyermeknapi kirándulás – Fővárosi Nagycirkusz 
előadása

Fóka-show

Porond



2015. június 4. – Nemzeti összetartozás napja: élő 
felirat készítése az iskolaudvaron. 

ÖSSZETARTOZUNK! 

Alsós-felsős tanulók
és nevelőik az aszfalt-
pályán.



A DÖK folyamatosan végzett tevékenysége a tanév 
során.

• Havonta tartott DÖK-gyűlések az osztályok képviselőinek 
részvételével.

• Diákügyelet szervezése, üzemeltetése.

A tanév utolsó DÖK-gyűlésén (június 3.-án) értékeltük a végzett 
munkát, új célokat tűztünk ki a következő tanévre, megköszöntük 
az elnök és az alelnök munkáját.



Köszönjük a figyelmet!

• Kellemes, pihentető VAKÁCIÓT
kívánunk a nevelőtestület minden 
tagjának!!! 

A Diákönkormányzat tagjainak nevében Pap Szilvia 


