
A DÖK 2013-2014-es programja 

dátum program felelős 
   
-szeptember 6-8. gólyatábor Agárdon 12.A, 13.B 
-szeptember 16-22. „európai mobilitási hét” 

20-án, pénteken gyere gyalog, kerékpárral, 
görkorival, busszal iskolába! 
Legyen tiszta a levegő! 

DÖK 

-szeptember 21.  
szombat 

a magyar dráma napja, 
részvétel a Nemzeti Színház napján 

Budai G. 

-szeptember 26-27. 
csüt.-péntek 

a nyelvek európai napja és a turizmus világnapja plakát: Kedves Tamás,  
Kiss Dóri, Kovács Nóri 

-szeptember 30.  
hétfő 

a népmese napja, 2 héttel előtte meseíró verseny 
meghirdetése; a szünetben magyar népmesék 
vetítése 

11.A 

-október 1. kedd 
-október 4. péntek 

-a zene világnapja 
-az állatok világnapja 
-fotópályázat hirdetése szept. közepén, a fotók 
vetítése zenei aláfestéssel; beöltözés állatnak 

11.A 

-október 16-25.  
szerda-péntek 

hulladékgyűjtés DÖK 

-október 18. péntek a magyar festészet napja, vetítés az aulában Kovács Nóri 
-november 9. szombat nyílt nap, teaház DÖK 
-november 27. szerda Ne vásárolj semmit!-nap 

-zsíros/lekváros kenyeret készítése-osztása büfé 
helyett 

13.B 

-december 2. hétfő a rádiózás napja, adás minden szünetben - némi 
nosztalgiával 

12.B 

- december 6. péntek Mikulás 
-jótékonysági sütivásár a városi karácsonyi 
akcióhoz kapcsolódva /a bevételt a tavalyihoz 
hasonlóan a családsegítőnek adjuk/  

DÖK 

- december 9-13.  
hétfő-péntek 

-kampány 
-pénteken diákigazgató-választás 

 

-január 22. szerda a magyar kultúra napja 10.A 
-február 3. hétfő rejtvényfejtők napja, rejtvényfejtés az aulában 

 
Kedves Tamás, Kovács Nóri 

-február 4. kedd rákellenes nap, statisztikák kitűzése az aulában, 
rózsaszín szalag a ruhánkon 

Kiss Dóri, Kovács Nóri 

-február 14. péntek délelőtt Öltözz pirosba! –piros ruhában az együttérzésünk 
kifejezése a gyógyíthatatlan gyerekekkel, 
adománygyűjtés 

DÖK 

-február 14. péntek délelőtt Valentin-nap 9.B 
-február 14. péntek este farsang 12.A 
-február 25. kedd a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja, 

megemlékezés a nagyszünetben 
DÖK 

 

-március 3. hétfő (márc. 1. 
szombat helyett) 

az újrapapír napja, plakátkészítés 9.Ny 

-március 24. hétfő (márc. 22. 
szombat helyett) 

a víz világnapja, 
víz-kvíz 

9.Ny 

-március 27. csüt. színházi világnap 9.Ny 
-április 1. kedd bolondos nap pizsamában  
-április 3. csüt. csillagászati nap, 

előadás/vetítés/plakát 
9.A 

-április 7. hétfő az egészség napja, mozgás a szünetben 9.A 
-április közepén hulladékgyűjtés DÖK 
-április 11. péntek a költészet napja Berecz Katinka 
-április 16. szerda –a tavaszi 
szünet miatt április 24. csüt. 

megemlékezés a holokauszt áldozatairól a 
nagyszünetben 

DÖK 

-április 22. kedd a Föld napja 
szemétszedés, csatlakozás a városi akcióhoz 

 

-május 9. péntek 
 (05.10. szombat helyett) 

madarak és fák napja 9.B 

-május 18. vasárnapot követő 
héten 

az internet és a múzeumok világnapja 9.B 

-június eleje Nagysanyi-bennalvás 11.B 
-június 4. szerda a nemzeti összetartozás napja (Trianon) 

megemlékezés a nagyszünetben 
DÖK 

-június 5. csüt. környezetvédelmi világnap, projektnap,  
? katasztrófavédelmi vetélkedő 

Döko 

 

 

-Pályázatok: -októberig: Nyári emlékeim (fogalmazás) 

  -novemberig: Városom/falum nevezetességei (rajz, festmény) 

  - októbertől februárig: A természet téli álma (fotósorozat) 

  - márciustól májusig: A természet ébredése (fotósorozat) 

-Az iskolarádió felelőse a 12.B osztály. 

-A hulladékgyűjtésből befolyt összegből 10 % legyen a DÖK-é a programok szervezéséhez, 
jutalmazásához. 

-A tanév során minden verseny, pályázat helyezettje kapjon aktivitási pontot, amit a tavaszi 
diáknapok pontjaihoz számoljunk hozzá. 

-A DÖK minden hónapban tanácskozik. 

 

Budakeszi, 2013.szeptember 13. 

 


