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Célkitűzés, vállalás: Gayer par „Botanikai tanösvény” projekt 

elindítása (Közgyűlés által elfogadása) 

IDŐPONT TEVÉKENYSÉG FELELŐS 
augusztus  
22-23-24 
 
 
 
 
 
 
szeptember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savaria Történelmi Karnevál – 
Csodák Folyosója program 
https://www.vaol.hu/galeria/csodak
-
folyosoja/?fbclid=IwAR0TwZTFgxtwN
ocmS3haErT5Vu42LAgIAoMELcT40iY
RU9A3VM8EHDbXZZA 
 
Az ökoiskolai vonatkozások 
megjelenítése a szaktantárgyi 
munkatervekben (minden 
tantárgy) 
  
Ökoiskolai vonatkozások 
megjelenítése a 
munkaközösségek 
munkatervében  
 
Ökiskolai munkaterv nyilvánossá 
tétele honlapon    
 
DÖK bevonása a tényleges 
feladatokba, célkitűzésekbe 
  
 
 

Kovacsics 
Bernadet 
Sinkó Andrea 
 
 
 
 
 
Szaktanárok 
 
 
 
 
Munkaközösség 
vezetők 
 
 
 
Szabó Gábor  
 
 
Horváthné 
Baumgartner 
Eszter 
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09. 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.04. 
 
 
09.21-29 
 
 
 
 
09.27-28 
 
 

Varázsingák- Ingakísérletek 
(Gothard Jenő) - 
tehetséggondozás 
http://kdglabor.hu/site/archivum/va
razsingak-a-csodak-folyosojan-
beszamolo.html?fbclid=IwAR2VVV-
qItXO5f9SUdH9KQXvsi1GGL_sTwodc
tnvacTE44BnugUDpSsIRRQ 
 
Világ Legnagyobb Tanórája 
(Ökohét) 
 
Tanulmányi kirándulás Skóciában 
http://www.kdg.sulinet.hu/Hirek_ak
tualitasok/Rendezvenyek_kirandulas
ok/KDGsek_Skociaban.html 
 
Kutatók Éjszakája 
http://kdglabor.hu/site/archivum/a-
kutatok-ejszakaja-margojara-2019-
szeptember-27-
28.html?fbclid=IwAR1EBWMRZleTtpj
QUxJ-
M3tR4x4h0DaCgGd1nzkt9LnSzUN2Z
Kl_YWS49M0 

Sinkó Andrea 
Horváthné 
Szőke Gyöngyi 
 
 
 
 
 
 
Kovacsics 
Bernadett 
 
Búzás Beatrix 
 
 
 
 
Sinkó Andrea  
Merklin Ferenc 
Kovacsics 
Bernadett 
Horváthné 
Szőke Gyöngyi 
 

október 
10.04. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Világ Legnagyobb Tanórája 
http://www.hirlevelplusz.hu/tudoma
ny-a-porondon-ismet-izgalmas-
tanorat-tartottak-a-
cirkuszban/?fbclid=IwAR37G_4AH7v
heirg5pr6dVLXtNQLUhX109RdY1JcTa
XdnDvKMjZMJratfWY 
 
http://kdglabor.hu/site/archivum/a-
vilag-legnagyobb-tanoraja-a-

 
Kovacsics 
Bernadett 
Sinkó Andrea 
Merklin Ferenc 
Pezenhófer 
György 
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10.16. 

cirkuszporondon-2019-oktober-4-
magyar-nemzeti-
cirkusz.html?fbclid=IwAR3wyEYgmZ
Os_Ht4qhG8ZWQe0fihN-
KCbGTR8LfNo6CMPt10ahochpQwIq8 
 
https://www.vaol.hu/kozelet/a-
cirkusz-megtanit-a-kdg-tanarai-mar-
otthonosak-ebben-a-vilagban-
3300960/ 
 
Tea és Tudomány 
http://www.kdg.sulinet.hu/Hirek_ak
tualitasok/Rendezvenyek_kirandulas
ok/Tea__Tudomany__Vendegunk_v
olt_Kiss_Peter.html 
 
 
Operakaland program (Budapest) 
http://kdglabor.hu/site/archivum/op
erakaland-es-muzeumlatogatas.html 
 
Határtalan program 
http://www.kdg.sulinet.hu/Hirek_ak
tualitasok/Nemzetkozi_kapcsolatok/
Savariatol_Varadiumig__Varosok_a_
trianoni_hatar_menten.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merklin Ferenc 
 
 
 
 
 
Sinkó Andrea 
 
 
 
 
Lovassné Vass 
Enikő 
 

november 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKTV helyi fordulók 
 
 
Gólyaavató 
http://www.kdg.sulinet.hu/Diakelet/
Velunk_tortent/Golyaavato__2019.h
tml 
 
Prevenció az osztályfőnöki órán 

minden 
munkaközösség 
 
Horváthné 
Baumgartner 
Eszter 
 
Lovassné Vass 
Enikő 
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11.05. 
 
 
 
 
11.18. 

Röplabda emléktorna 
http://www.kdg.sulinet.hu/Diakelet/
Sport/Siker_a_Csato_Bela_Roplabda
_Emlektornan.html 
 
 
 
„Segítés városa program” – 
újraélesztés nap 
http://kdglabor.hu/site/archivum/uj
raelesztes-a-kdg-laborban.html 
 
Prevenciós program 
egészségvédelem – Az emberi agy 
Illés Zsolt interaktív előadás 
http://kdglabor.hu/site/archivum/az
-idegrendszer-a-neurologus-
szemszogebol-prof-dr-illes-zsolt-
interaktiv-eloadasa-a-kdg-
laborban.html 

Kovács Balázs 
 
 
 
 
 
Kovacsics 
Bernadett 
 
 
 
Kovacsics 
Bernadett 
 

december 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.17. 
 

AIDS világnapja – iskolai projekt 
 
 
Karácsonyi terem dekorálás  
 
 
 
Tea és Tudomány 
http://www.kdg.sulinet.hu/Hirek_ak
tualitasok/Rendezvenyek_kirandulas
ok/Tea_es_Tudomany__Vendegunk_
volt_Simon_Otto.html 
 
Karácsonyi előadások a laborban 

Kovacsics 
Bernadett 
 
Horváthné 
Baumgartner 
Eszter 
 
Merklin Ferenc 
 
 
 
 
 
Sinkó Andrea 
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http://kdglabor.hu/site/archivum/th
e-12-days-of-christmas-7-karacsonyi-
eloadas-a-kdg-laborjaban.html 

 
Hagyományos Karácsonyi koncert 
Ferences templomban 
http://www.kdg.sulinet.hu/Hirek_ak
tualitasok/Rendezvenyek_kirandulas
ok/Karacsonyra_hangolodas_a_Kani
zsai_Dorottya_Gimnazium_diakjaival
.html 
 
Tea és Tudomány 
http://www.kdg.sulinet.hu/Hirek_ak
tualitasok/Rendezvenyek_kirandulas
ok/Tea_es_Tudomany__Vendegunk_
volt_Korponay_Zsofi_szinmuveszno.
html 

 
 
 
 
Kocsisné 
Körmendi Klára 
 
 
 
 
 
 
Merklin Ferenc 

január 
01.17. 
 
 

Magyar Kultúra Napja 
http://kdglabor.hu/site/archivum/jo-
holdat-sziriusz-kapitany-magyar-
kultura-napja-a-kdg-laborban.html 

 
Teremdekorálás a zöldítés 
jegyében (Fogadj örökbe egy 
növényt) 
 
 
Szalagavatói bál 
http://www.kdg.sulinet.hu/Hirek_ak
tualitasok/Rendezvenyek_kirandulas
ok/Szalagavato__2020.html 
 

Sinkó Andrea 
 
 
 
 
Horváthné 
Baumgartner 
Eszter 
 
 
minden 
munkaközösség 

február 
02.09. 
 

Dorottya bál Horváthné 
Baumgartner 
Eszter 
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http://kdglabor.hu/site/archivum/jo-holdat-sziriusz-kapitany-magyar-kultura-napja-a-kdg-laborban.html
http://kdglabor.hu/site/archivum/jo-holdat-sziriusz-kapitany-magyar-kultura-napja-a-kdg-laborban.html
http://kdglabor.hu/site/archivum/jo-holdat-sziriusz-kapitany-magyar-kultura-napja-a-kdg-laborban.html
http://www.kdg.sulinet.hu/Hirek_aktualitasok/Rendezvenyek_kirandulasok/Szalagavato__2020.html
http://www.kdg.sulinet.hu/Hirek_aktualitasok/Rendezvenyek_kirandulasok/Szalagavato__2020.html
http://www.kdg.sulinet.hu/Hirek_aktualitasok/Rendezvenyek_kirandulasok/Szalagavato__2020.html


 
 
 
 
 
02.11. 

http://www.kdg.sulinet.hu/Hirek_ak
tualitasok/Rendezvenyek_kirandulas
ok/Dorottya_Bal__2020.html 
 
 
Bálint napi parti diákoknak – Kis 
herceg 
http://kdglabor.hu/site/archivum/a
mire-a-kis-herceg-tanitott-
bennunket-a-laborban-balint-napi-
labor-parti-2020-februar.html 

 
 
 
 
 
Természettudo
mányos Labor 

március 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.13. 
 
 
 
 
 
03.20. 

Véradás 
 
 
Költő odúk kihelyezése a Gayer 
parkba 
http://kdglabor.hu/site/archivum/ko
lto-oduk-kihelyezese-a-gayer-
parkba-ut-az-oduzasig.html 

 
Pi nap – PI – PARALELL – ISEUM  
matematika és a történelm 
találkozása 
http://kdglabor.hu/site/archivum/20
20-314-pi-paralelliseum-kdg.html 
 

Víz Világnapja – Vasivíz verseny 

Tóthné Dancs 
Andrea 
 
Kovacsics 
Bernadett 
 
 
 
 
Sinkó Andrea 
 
 
 
 
 
Kovacsics 
Bernadett 

április 
04.07. 
 
04.08 
 
 
 

Áder János előadása a 
klímaváltozásról 
 
Ökonap= diáknap 
TÁVHŐ projekt 
 
 

Merklin Ferenc 
 
 
ÖKO 
munkaközösség 
 

http://www.kdg.sulinet.hu/Hirek_aktualitasok/Rendezvenyek_kirandulasok/Dorottya_Bal__2020.html
http://www.kdg.sulinet.hu/Hirek_aktualitasok/Rendezvenyek_kirandulasok/Dorottya_Bal__2020.html
http://www.kdg.sulinet.hu/Hirek_aktualitasok/Rendezvenyek_kirandulasok/Dorottya_Bal__2020.html
http://kdglabor.hu/site/archivum/amire-a-kis-herceg-tanitott-bennunket-a-laborban-balint-napi-labor-parti-2020-februar.html
http://kdglabor.hu/site/archivum/amire-a-kis-herceg-tanitott-bennunket-a-laborban-balint-napi-labor-parti-2020-februar.html
http://kdglabor.hu/site/archivum/amire-a-kis-herceg-tanitott-bennunket-a-laborban-balint-napi-labor-parti-2020-februar.html
http://kdglabor.hu/site/archivum/amire-a-kis-herceg-tanitott-bennunket-a-laborban-balint-napi-labor-parti-2020-februar.html
http://kdglabor.hu/site/archivum/kolto-oduk-kihelyezese-a-gayer-parkba-ut-az-oduzasig.html
http://kdglabor.hu/site/archivum/kolto-oduk-kihelyezese-a-gayer-parkba-ut-az-oduzasig.html
http://kdglabor.hu/site/archivum/kolto-oduk-kihelyezese-a-gayer-parkba-ut-az-oduzasig.html
http://kdglabor.hu/site/archivum/2020-314-pi-paralelliseum-kdg.html
http://kdglabor.hu/site/archivum/2020-314-pi-paralelliseum-kdg.html


04.11 
 
 
04.20-24 
 
 
04.22. 

Költészet napja  
 
 
Fenntarthatósági Témahét 
TÁVHŐ projekt 
 
Föld napja – faültetés a Gayer 
parkban 

Magyar 
munkaközösség 
 
ÖKO 
munkaközösség 
 
Kovacsics 
Bernadett 
 

május 
 
 
 
05.10. 

Koszorúcska  
 
 
 
Madarak és fák napja  
 
Tanulmányi osztály kirándulások 
a fenntarthatósági  szempontok 
figyelembe vételével    

Horváthné 
Baumgartner 
Eszter 
 
Dolezsár Judit 
 
Osztályfőnökök 

június 
 
 
 

Tanórák a természetben 
(Gayer park) 
 
Növényhatározás terepgyakorlat- 
érettségi fealadatok 

minden 
munkaközösség 
 
Term.tud 
munkaközösség 

Folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 

- Használt étolajgyűjtés 
- Használt elemgyűjtés 
- Használt elektronikai 

hulladék (veszélyes 
hulladék) gyűjtés 
 

- Szülők tájékoztatása 
- ÖKO-faliújság naprakészen 
- Az iskolai honlapon a 

fenntarthatóság link 
folyamatos frissítése 

ÖKO 
munkaközösség 
 
 
 
 
Szabó Gábor 
Kovacsics 
Bernadett 
Szabó Gábor 
 



- Szelektív hulladékgyűjtés 
 

- Fenntarthatósághoz 
kapcsolódó szövegértési 
gyakorlatok 

- Környezetvédelem, 
egészségnevelés 
témakörében idegen 
nyelvi szövegértés és 
elemzés 
 

- Zöld sportkörök –
terepfutás 

               (egészséges életmód) 
- Sportversenyekre való 

felkészítés (egészséges 
életmód) 

- Médiában megjelenés  
 

- Globális problémák 
elemzése a 
természettudományokban 

       (fizika, kémia, biológia, 
földrajz) 

- Használt könyvek 
gyűjtése, felajánlása 
(Határtalan program) 

- Egészségnevelés, 
prevenció 

- Tea és tudomány 
előadások 
(tehetséggondozás,hagyo
mányápolás) 

Minden 
munkaközösség 
Magyar 
munkaközösség 
 
Nyelvi 
munkaközösség 
 
 
 
 
Kovács Balázs 
 
 
Kovács Balázs 
 
 
Merklin Ferenc 
 
Természettudo
mányos 
munkaközösség 
 
 
Szentgyörgyvári
né Kovács Éva 
 
Védőnő 
 
Merklin Ferenc 
 
 
 



 

Szombathely, 2019. szeptember 2. 

- Véradás (aktuális 
időpontban) 

- Használt papír 
újrahasznosítása, iskolai 
plakátok nyomatásával 

- Tea és tudomány plakátok 
laminálása 

- Prevenciós előadások a 
rendőrség szakembereivel 
osztályfőnöki órás 

- Fűszernövények, 
gyógynövények ültetése, 
csíráztatása a laborban 

- Természettudományos 
fakultációk indítása: fizika, 
kémia, biológia, földrajz  

- Ökológia problémák 
elemzése történelem órán 

- Környezettudatosság 
kialakítása etika órán 

Tóthné Dancs 
Andrea 
 
Minden 
munkaközösség 
 
 
 
Lovasné Vass 
Enikő 
 
Kovacsics 
Bernadett 
 
Kovacsics 
Bernadett 
 
Történelem 
munkaközösség 


