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"Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. 

Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem" - ígéri Isten 

          (Zsoltárok 32,8) 

 
Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését minden 

munkánkban; gazdag áldását minden alkalomra, rendezvényre. Várjuk 

tanítását, üzenetét, amit megélünk, amiről beszélünk, bizonyságot 
teszünk. 

 
SZEPTEMBER 
Esemény Időpont Felelős 

Tanévnyitó istentiszteleten 

~ elsős diákok verses 

szolgálata; 

~ az elsős tanító nénik 

imádsága; 

~ az elsősök fogadalomtétele 

2016. augusztus 28. Takácsné Paksi Mária, 

tanítónők 

Tantermek igékkel való 

díszítése 

szeptember első felében tanítók, osztályfőnökök,  

A főépület, az új épület 

faliújsága, a folyósok 

díszítése igékkel 

folyamatos Liszka Noémi 

Közös áhítat 1-8.o. a 

templomban 

~ a diákok is bekapcsolódnak 

az áhítat szolgálatába:  

imádság 

minden hétfő reggel 8.00 óra  

Áhítatok az osztálytermekben minden reggel 8.00 óra Liszka Noémi, 

Intézményi bibliaóra havonta egy alkalom Liszka Noémi 

Kiscsoportos beszélgetések, 

imaközösség az intézményben 

folyamatos Liszka Noémi 

Családokkal való 

kapcsolattartás, 

családlátogatás 

folyamatos Liszka Noémi 

a Teremtés hete – A szelídek 

öröksége 

~  reggeli áhítatok témája; 

beszélgetés 

 szeptember 25-október 2. Liszka Noémi 

 

 

 
 



OKTÓBER 
Esemény Időpont Felelős 

Közös áhítat 1-8.o. a 

templomban 

~ a diákok is bekapcsolódnak 

az áhítat szolgálatába:  

imádság 

minden hétfő reggel 8.00 óra  

Áhítatok az osztálytermekben minden reggel 8.00 óra Liszka Noémi, 

Intézményi bibliaóra havonta egy alkalom Liszka Noémi 

Kiscsoportos beszélgetések, 

imaközösség az intézményben 

folyamatos Liszka Noémi 

Családokkal való 

kapcsolattartás,családlátogatás 

folyamatos Liszka Noémi 

A főépület, az új épület 

faliújsága – rajzok, 

aranymondások, feladatlapok 

folyamatos Liszka Noémi 

„Szeresd felebarátodat, mint 

magadat.”  - A fehér bot 

napja 

~ beszélgetés  

~ faliújság 

 október 15. 

 

Liszka Noémi 

Filmnézés – vallásos témájú, 

beszélgetés 

havonta egy alkalom Liszka Noémi, 

osztályfőnökök 

Játékdélután – keresztyén 

társasjátékok 

havonta egy alkalom Liszka Noémi 

Látogatás  Platán Nyugdíjas 

Otthonba – 2.a. 

október Liszka Noémi, tanítónők 

Reformáció ünnepe 

~ reggeli áhítatok 

~ ünnepi műsor 

október végén Liszka Noémi 

 
 

November 
Esemény Időpont Felelős 

Közös áhítat 5-8.o. a 

gyülekezeti teremben  

~ a diákok is bekapcsolódnak 

az áhítat szolgálatába:  

imádság 

minden hétfő reggel 8.00 óra  

Közös áhítat 1-4.o. a 

gyülekezeti teremben 

~ a diákok is bekapcsolódnak 

az áhítat szolgálatába:  

imádság 

minden kedd reggel 8.00 óra  

Áhítatok az osztálytermekben minden reggel 8.00 óra Liszka Noémi 

Intézményi bibliaóra havonta egy alkalom Liszka Noémi 

Kiscsoportos beszélgetések, 

imaközösség az intézményben 

folyamatos Liszka Noémi 

Családokkal való 

kapcsolattartás,családlátogatás 

folyamatos Liszka Noémi 

A főépület, az új épület folyamatos Liszka Noémi 



faliújsága – rajzok, 

aranymondások, feladatlapok 

Filmnézés – vallásos témájú, 

beszélgetés 

havonta egy alkalom Liszka Noémi, 

osztályfőnökök 

Játékdélután – keresztyén 

társasjátékok 

havonta egy alkalom Liszka Noémi 

Szavaló- és zsoltáréneklő         verseny 

a Kunhegyesi 

 Református Iskolában   

 november  osztályfőnökök, Liszka 

Noémi 

Gyertyagyújtás ünnepe az 

iskola előtt felállított 

karácsonyfánál 

~ áhítat, énekek, versek 

november  Takácsné Paksi Mária, 

Fegyvernekiné Varga 

Erzsébet, Kolozsvári Imréné, 

Liszka Noémi 

Adventi ünnepi műsor  november  osztályfőnök, Liszka Noémi 

 

 

DECEMBER 
Esemény Időpont Felelős 

Közös áhítat 5-8.o. a 

gyülekezeti teremben 

~ a diákok is bekapcsolódnak 

az áhítat szolgálatába:  

imádság 

minden hétfő reggel 8.00 óra  

Közös áhítat 1-4.o. a 

gyülekezeti teremben 

~ a diákok is bekapcsolódnak 

az áhítat szolgálatába:  

imádság 

minden kedd reggel 8.00 óra  

Áhítatok az osztálytermekben minden reggel 8.00 óra Liszka Noémi, 

Intézményi bibliaóra havonta egy alkalom Liszka Noémi 

Kiscsoportos beszélgetések, 

imaközösség az intézményben 

folyamatos Liszka Noémi 

Családokkal való 

kapcsolattartás,családlátogatás 

folyamatos Liszka Noémi 

A főépület, az új épület 

faliújsága – rajzok, 

aranymondások, feladatlapok 

/karácsonyi ünnepkör/ 

folyamatos Liszka Noémi 

„Szeresd felebarátodat, mint 

magadat.”  - fogyatékos 

emberek nemzetközi napja 

~ beszélgetés  

~ találkozás fogyatékos 

emberekkel 

~ faliújság 

december 3. 

 

Liszka Noémi, 

osztályfőnökök 

Karácsonyi ünnepkör – 

iskolai vetélkedő 

december folyamán Liszka Noémi 

Adventi ünnepi műsor  

 

december  osztályfőnök, Liszka Noémi 

Adventi ünnepi műsor  december 

 

osztályfőnök, Liszka Noémi 



„Immánuel – Velünk az Isten” 

~ karácsony örömhírét hirdető 

műsorok a tornateremben 

 december  Takácsné Paksi Mária, 

Liszka Noémi, tanítók, 

osztályfőnökök 

Ünnepelünk a Platán 

Nyugdíjas Otthon lakóival - 

karácsony ünnepi műsor 

december  osztályfőnök, Liszka Noémi 

 

 

JANUÁR 
Esemény Időpont Felelős 

Közös áhítat 5-8.o. a 

gyülekezeti teremben 

~ a diákok is bekapcsolódnak 

az áhítat szolgálatába:  

imádság 

minden hétfő reggel 8.00 óra  

Közös áhítat 1-4.o. a 

gyülekezeti teremben 

~ a diákok is bekapcsolódnak 

az áhítat szolgálatába:  

imádság 

minden kedd reggel 8.00 óra  

Áhítatok az osztálytermekben minden reggel 8.00 óra Liszka Noémi 

Intézményi bibliaóra havonta egy alkalom Liszka Noémi 

Kiscsoportos beszélgetések, 

imaközösség az intézményben 

folyamatos Liszka Noémi 

Családokkal való 

kapcsolattartás,családlátogatás 

folyamatos Liszka Noémi 

A főépület, az új épület 

faliújsága – rajzok, 

aranymondások, feladatlapok 

folyamatos Liszka Noémi 

Filmnézés – vallásos témájú, 

beszélgetés 

havonta egy alkalom Liszka Noémi, 

osztályfőnökök 

Játékdélután – keresztyén 

társasjátékok 

havonta egy alkalom Liszka Noémi 

Indul a hittanvetélkedő 

~ feladatlapok, bibliai 

történetek, aranymondások 

 január  Liszka Noémi 

Adománygyűjtés – 

sütemények készítése, eladása 

- diákok 

a hónap folyamán Liszka Noémi 

 Beszélgetés, közös éneklés, 

imádkozás a Platán Nyugdíjas 

Otthonban  

  január Liszka Noémi, 

osztályfőnökök 

 

FEBRUÁR 
Esemény Időpont Felelős 

Közös áhítat 5-8.o. a 

gyülekezeti teremben 

~ a diákok is bekapcsolódnak 

az áhítat szolgálatába:  

imádság 

minden hétfő reggel 8.00 óra  



Közös áhítat 1-4.o. a 

gyülekezeti teremben 

~ a diákok is bekapcsolódnak 

az áhítat szolgálatába:  

imádság 

minden kedd reggel 8.00 óra  

Áhítatok az osztálytermekben minden reggel 8.00 óra Liszka Noémi 

Intézményi bibliaóra havonta egy alkalom Liszka Noémi 

Kiscsoportos beszélgetések, 

imaközösség az intézményben 

folyamatos Liszka Noémi 

Családokkal való 

kapcsolattartás,családlátogatás 

folyamatos Liszka Noémi 

A főépület, az új épület 

faliújsága – rajzok, 

aranymondások, feladatlapok 

a hónap folyamán Liszka Noémi 

Filmnézés – vallásos témájú, 

beszélgetés 

havonta egy alkalom Liszka Noémi, 

osztályfőnökök 

Játékdélután – keresztyén 

társasjátékok 

havonta egy alkalom Liszka Noémi 

 Hittanvetélkedő 

~ feladatlapok, bibliai 

történetek, aranymondások 

folyamatos Liszka Noémi 

Látogatás  Platán Nyugdíjas 

Otthonba – 2.b 

november  Liszka Noémi, tanítónők 

 
 

MÁRCIUS 
Esemény Időpont Felelős 

Közös áhítat 5-8.o. a 

gyülekezeti teremben 

~ a diákok is bekapcsolódnak 

az áhítat szolgálatába:  

imádság 

minden hétfő reggel 8.00 óra  

Közös áhítat 1-4.o. a 

gyülekezeti teremben 

~ a diákok is bekapcsolódnak 

az áhítat szolgálatába:  

imádság 

 

minden kedd reggel 8.00 óra  

Áhítatok az osztálytermekben minden reggel 8.00 óra Liszka Noémi 

Intézményi bibliaóra havonta egy alkalom Liszka Noémi 

Kiscsoportos beszélgetések, 

imaközösség az intézményben 

folyamatos Liszka Noémi 

Családokkal való 

kapcsolattartás,családlátogatás 

folyamatos Liszka Noémi 

A főépület, az új épület 

faliújsága – rajzok, 

aranymondások, feladatlapok 

folyamatos Liszka Noémi 

Filmnézés – vallásos témájú, 

beszélgetés 

havonta egy alkalom Liszka Noémi, 

osztályfőnökök 

Játékdélután – keresztyén 

társasjátékok 

havonta egy alkalom Liszka Noémi 



 Hittanvetélkedő 

~ feladatlapok, bibliai 

történetek, aranymondások 

folyamatos Liszka Noémi 

Látogatás  Platán Nyugdíjas 

Otthonba – 3.a 

november  Liszka Noémi, tanítónők 

 

 

ÁPRILIS 
Esemény Időpont Felelős 

Közös áhítat 1-8.o. a 

templomban 

~ a diákok is bekapcsolódnak 

az áhítat szolgálatába:  

imádság 

minden hétfő reggel 8.00 óra  

Áhítatok az osztálytermekben minden reggel 8.00 óra Liszka Noémi 

Intézményi bibliaóra havonta egy alkalom Liszka Noémi 

Kiscsoportos beszélgetések, 

imaközösség az intézményben 

folyamatos Liszka Noémi 

Családokkal való 

kapcsolattartás,családlátogatás 

folyamatos Liszka Noémi 

A főépület, az új épület 

faliújsága – rajzok, 

aranymondások, feladatlapok  

a hónap folyamán Liszka Noémi 

Filmnézés – vallásos témájú, 

beszélgetés 

havonta egy alkalom Liszka Noémi, 

osztályfőnökök 

Játékdélután – keresztyén 

társasjátékok 

havonta egy alkalom Liszka Noémi 

Húsvéti ünnepkör – iskolai 

vetélkedő 

április folyamán Liszka Noémi 

 Hittanvetélkedő 

~ feladatlapok, bibliai 

történetek, aranymondások 

folyamatos Liszka Noémi 

A Föld napja 

~ vigyázzunk a Földre, 

amelyet Isten teremtett 

/ vetélkedő/ 

~ faliújság 

 április 22. Liszka Noémi 

Egyházi ének és zene napja  

~ 1-5. osztály közös alkalma - 

ebédlő 

 

április  Liszka Noémi 

Ünnepelünk a Platán 

Nyugdíjas Otthon lakóival - 

húsvéti ünnepi műsor 

 április osztályfőnök, Liszka Noémi 

 

MÁJUS 
Esemény Időpont Felelős 

Közös áhítat 1-8.o. a 

templomban 

~ a diákok is bekapcsolódnak 

minden hétfő reggel 8.00 óra  



az áhítat szolgálatába:  

imádság 

Áhítatok az osztálytermekben minden reggel 8.00 óra Liszka Noémi 

Intézményi bibliaóra havonta egy alkalom Liszka Noémi 

Kiscsoportos beszélgetések, 

imaközösség az intézményben 

folyamatos Liszka Noémi 

Családokkal való 

kapcsolattartás,családlátogatás 

folyamatos Liszka Noémi 

A főépület, az új épület 

faliújsága – rajzok, 

aranymondások, feladatlapok  

a hónap folyamán   

Filmnézés – vallásos témájú, 

beszélgetés 

havonta egy alkalom Liszka Noémi, 

osztályfőnökök 

Játékdélután – keresztyén 

társasjátékok 

havonta egy alkalom Liszka Noémi 

Pünkösdi ünnepkör – iskolai 

vetélkedő 

május folyamán Liszka Noémi 

 Hittanvetélkedő 

~ feladatlapok, bibliai 

történetek, aranymondások 

folyamatos Liszka Noémi 

Az édesanyák köszöntése 

~ ünnepi műsor  

 május  Fegyvernekiné Varga 

Erzsébet 

 Iskolai hittanverseny 

~ bibliai történetek, 

aranymondások, rajzok 

 május  Liszka Noémi 

Látogatás a Platán Nyugdíjas 

Otthonba – 4.a 

május Liszka Noémi, tanítónők 

Szeretethíd 

 

 május 19-20.  tanítók, osztályfőnökök, 

Liszka Noémi 

Pedagógusok köszöntése május  Liszka Noémi 

 

 

JÚNIUS 
Esemény Időpont Felelős 

Közös áhítat 1-8.o. a 

templomban 

~ a diákok is bekapcsolódnak 

az áhítat szolgálatába:  

imádság 

minden hétfő reggel 8.00 óra Liszka Noémi 

Áhítatok az osztálytermekben minden reggel 8.00 óra Liszka Noémi 

Intézményi bibliaóra havonta egy alkalom Liszka Noémi 

Kiscsoportos beszélgetések, 

imaközösség az intézményben 

folyamatos Liszka Noémi 

Családokkal való 

kapcsolattartás,családlátogatás 

folyamatos Liszka Noémi 

A főépület, az új épület 

faliújsága – rajzok, 

aranymondások, feladatlapok 

folyamatos Liszka Noémi 

 Hittanvetélkedő 

~ feladatlapok, bibliai 

történetek, aranymondások 

folyamatos Liszka Noémi 



Hittanvetélkedő záróalkalma, 

szeretetvendégség 

június  Liszka Noémi 

Ballagás, évzáró 

 

 június  / szombat/ Takácsné Paksi Mária 

 

További alkalmak: 

 

~ Családi istentiszteletek 

~ Csoportos keresztelések 

~ Hittanversenyek 

~ Hittanfesztivál 

~ Hittanos kirándulások 

 

 

„Nekem olyan jó Isten közelsége” 

         (Zsoltárok 73,28) 
 

 

 

 

 

Tiszafüred, 2016. szeptember 6. 

 

                                                                                                                  Liszka Noémi Ildikó 

 

                                                                                                                    vallástanár lelkész 

 

 

 


