
DÖK-munkaterv 2018-2019 

Kiemeltem a sürgős hirdetnivalókat! 
 

dátum  ÖKo-program dök-program felelős 
szept. 7-9.  gólyatábor 12.A; 12.B 

09.17-ig beiskolázási szórólap 

tervek gyűjtése 

 Kis László tanár 

úrnak leadni 

szept.17. hétfő 

délelőttig 

 diákigazgató-jelöltállítás; 

pályázat beadása 
 

szept. 24-26. 

h-sz. 

szept. 27. csüt. 

délelőtt 

 KAMPÁNY 

 

VÁLASZTÁS 

 

 

szept.14-23.  

szept. 22. szom. 
 

 

-európai mobilitási hét 

-autómentes nap-
ZÖLDEBB VILÁG 

Melyik osztály érkezik a 

legtöbb keréken? (roller, 

bicikli, görkori) 

 9.A 

szept. 21. péntek takarítási világnap 

a technikai dolgozók 

köszöntése 

 DÖK 

szept. 28.péntek kutatók éjszakája   

októberben hulladékgyűjtés hulladékgyűjtés  

okt.1.hétfő a 

szünetekben 
 a zene világnapja 

 
Tóth Sári 11.B 

okt. 4.csüt. állatok világnapja 

-adománygyűjtés 
 12.A 

okt. 5-ig javasoljuk  osztálydekoráció mindenki 

okt. 8-12.  

 
okt. 10. 

komposztálási 

nap 
 

szüreti mulatság bentalvással?  

szőlő-flash-mob ? 
-terményhét 

-ÖKO-munkakör 

okt.16.kedd a kenyér világnapja  9.B 

nov. 5-9.  beiskolázás segítése MINDENKI-

DÖK   ! 

 

november 10. 

szombat délelőtt 

 -nyílt nap, teaház 

-öko ? 

 

- 

nov. 30. péntek  „Ne vásárolj semmit! „- 

nap 

 10.B 

dec. 5. a talaj világnapja   

december 6. csüt.  -Mikulás 
-jótékonysági sütivásár 

-12.A 

-mindenki 

dec. 15. szombat de.  pályaorientációs nap DÖK-MIND ! 

december 19. szerda 

du. vagy 20.csüt. du. 

 adventi teaház 11.B 

január 22. kedd  a magyar kultúra napja Józsa Dávid 11.A 

febr. 2. vizes élőhelyek világnapja  12.B 

 

febr. 14. csüt.  -Öltözz pirosba! BG 



Magyarország első, pécsi 

gyermekhospice háza javára: 

a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő 
gyermekek és családjaik ellátására, 
vegyél fel egy piros ruhadarabot; és 200 

forinttal támogasd a Dóri Házat! 
márc.1. péntek  farsang  (fánk is, tánc is) 9.Ny 

 

...febr.  hóemberek 

szépségversenye 
  

febr.25-márc.1. pénzügyi témahét   

márc. 1. az újrapapír napja   

márc..11-14. h-cs.  diáknapok  

márc. 18-22. fenntarthatósági-

környezettudatossági 

témahét 

  

márc. 23. meteorológiai világnap  9.Ny 

ápr. 8-12.. digitális témahét   

ápr. 7. az egészség világnapja  9.B 

    

ápr. 22. a Föld napja   

ápr. 11.  csüt.  a költészet napja 

-versmondó verseny 
 

ápr. 29. hétfő a tánc világnapja  10.B 

május 2. csüt.  bolondballagás  

május 3. péntek 14 ó.  ballagás  

május 10. madarak és fák napja  11.B 

május 24. az európai nemzeti parkok 

világnapja 

  

 jún. 5. szerda környezetvédelmi világnap   

június 8. az óceánok világnapja  10.A 

 

-suliújság: októberben és áprilisban 
 
                                                -új munkatársak kerestetnek az új rovatokhoz:  
           ................................ -Noé bárkája-rovat – veszélyeztetett állatokról 
            ...............................-extrém időjárás-rovat 
..............................................-és a meglevő rovatok is rovatvezetőkre várnak 
 

--rádiósok:  a tanárok 
 

--sulifotósok: Csepilek Bálint 9.Ny; Ténai Viki 9.B ?, Jóna Dani 11.A? ; Papp Laura 9.A 
                         Halápi Eszter 11.B 
 

--ÖKo-kommandó: ? 
 pl. a 7-8. órák után: villanyt le, szemetes volt-e a terem – a „Zöld Füzetben” jelezni 
-------------a szemetelés büntetése - a rend jutalmazása  :FÖLDLAKÓ-díj: Légy jó gazda! 
 

--iskolagyűlés – két hetente  
 


