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Hitéleti Munkaterv 2020/2021. tanév 

„Őrizd meg a rendet, a rend megőriz téged!” 

/Kegyes Tanítórend/ 

- Az Osztálymisék/Istentiszteletek október hónappal kezdődnek, keddi napokon (Szent Anna emléknapja) első órában. A négy 

felekezet képviselői (plébános, lelkészek, parókus) megegyezés alapján, az iskolalelkész-plébános beosztása által látja el 

lelkipásztori feladatát. 

- Készülünk a 2020-as Eucharisztikus ünnepre, a  tanév jelmondata ezt tükrözi. A római katolikus gyerekek októbertől minden 

hónapban hittan órán projektmunkában fejtik ki az üzenet tartalmát. A munkák kiállításában, szemléltetésében segít a rajz 

szakos kolléganő, igény szerint az osztályfőnökök, szakos tanárok, egyéb felekezetű hitoktatók. 

 

Hónap 

 

Programok/Események Reflexió 

(jelenleg a tavalyi reflexiót 

tartalmazza) 

Megjegyzés (megvalósulás dokumentációja) 

Augusztus 

 

 

 Államalapítás ünnepe 

(aug. 20.) 

 Alakuló értekezlet  

 Veni Sancte 

előkészítése (próbák) 

Városi ünnepségen való részvétel 

(gyerekek versek) 

 

Előkészületek a sikeres tanév 

kezdéshez 

 

A tanév jelmondata: 

 



 Tankönyvek átvétele 

 Munkaközösségi 

értekezletek 

 Munkaterv 

elkészítése 

 Éves munkaterv 

egyeztetése a 

munkaközösség 

vezetőivel 

 Teremrendezés, 

folyosó faliújságok 

aktualizálása  

Szeptember 

 

Szent Mihály hava 

 Veni Sancte 

 Kisboldogasszony 

ünnepe (szept. 8.) 

 Szent Mihály (szept. 

29.) 

 Szentírásvasárnapja 

„Ismerd meg a 

Szentírást!”- 

hangosolvasási házi 

verseny (szept. 21-

25.) 

 

Veni Sancte, iskolatáskák, tanszerek 

megszentelése.  

Szentírásvasárnapja alkalmából - 

„Ismerd meg a Szentírást!” 

hangosolvasási házi verseny 

 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/szent-anna-

katolikus-altalanos-iskola-tanevnyito-unnepseg 

Javaslat osztályfőnököknek: A szentek 

ünnepnapjára az osztályteremben faliújságra 

kifüggeszteni: a szentet ábrázoló kép, rövid leírás 

az életéről, egy-egy csodája  

Hittanár feladata: az iskola aulájában a faliújságra, 

felső tagozatos osztályokat önként jelentkező 

tanulói segítenek. 

Október 

Mindszent hava 

 

 

 

 

 

 

 Assisi Szent Ferenc 

(okt. 4.) 

 „Szentmise 

Nyírtelekért” 

pedagógusok 

részvétele a 

Máriapócs 

Rózsafűzér hónapja, csatlakoztunk 

az „Egymillió gyermek imája a 

békért” mozgalomhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/szent-anna-katolikus-altalanos-iskola-tanevnyito-unnepseg
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/szent-anna-katolikus-altalanos-iskola-tanevnyito-unnepseg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegyhelyen a 

szentmisén (okt.10.) 

 „Egymillió gyermek 

imája a békéért” 

(okt. 18. 9 óra) 

 Magatartás 

egyezmények 

elkészítésének 

határideje 

 

 

 

 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/egymillio-

gyermek-imaja-a-bekeert-es-egysegert 

November: 

Szent András 

hava: 

 

 Mindenszentek, 

Halottak napja 

(nov.1-2.) 

 Szent Imre herceg 

projektmunka 

osztályonként 

 „Ismerd meg a 

Szentírást!” – I. 

Hangosolvasási 

Tehetségmutató  

Egyházmegyei 

Verseny (nov. 12.) 

 Erzsébet napja 

Márton katona, 

püspök ünnepe 

(nov.11.) 

 Árpád-házi Szent 

(nov.19.)  

 Iskolába csalogató 

(nov  

   

 

 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/szentiras-

olvaso-verseny 

 

 

 

 

 

December: 

Karácsony 

hava: 

 Szent Miklós 

püspök, 

Adventi készületek, gyertyagyújtás, 

felekezetek szerint készületek a 

gyerekek versekkel, énekekkel. 

 

 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/szentiras-olvaso-verseny
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/szentiras-olvaso-verseny


 

 

 

 

 

 

Mikulásvárás (dec. 

6.)  

  Adventi időszak, 

adventi 

gyertyagyújtás 

karácsonyi 

készülődés 

 Szent Család – járás 

 Lelki nap (felső 

tagozat december 

első hetétől)) 

 Egyházmegyei 

Szavaló Verseny 

Nyíregyházi kerület 

Elődöntő  

 Karácsony, Jézus 

születésének 

megünneplése  

( iskolai karácsonyi 

műsor ) 

 Pedagógus lelkinap  

Szentcsaládjárás hagyományát 

elevenítettük fel alsó tagozatban a 

diákokkal. Osztályonként fogadták 

be a Szentcsalád szobrát, s vitték 

tovább imáikkal, áldást kérve 

családjaikra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/masodik-

adventi-gyertyagyujtas-az-also-tagozaton 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/elso-adventi-

gyertyagyujtas 

 

 

 

 

 

 
 

http://eli.dnyem.hu/?p=2912 

 

 

 

 

 

 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/lelkinap-a-

geszteredi-szent-anna-katolikus-altalanos-iskola-es-

ovodaban 

Január: 

Boldogasszony 

hava: 

 

 

 

 

 

 Vízkereszt, 

házszentelés (jan. 7.) 

 Újévi köszöntő az 

óvódában (jan. 8. 4. 

évf.) 

 Magyar Kultúra 

Napja, Hangverseny  

Tantermek szentelése, Balázsolás, 

gyertyaszentelés eseményei 

történtek.  Iskolásaink Újévi 

köszöntővel kedveskedtek a jövő 

tanévben első osztályba lépő 

társaiknak, Nyírtelek óvodáiban. A 

Kultúra hete lezárása alkalmából a 

gyerekek hangversenyen vehettek 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/ujevi-

koszonto-az-ovodaban 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/masodik-adventi-gyertyagyujtas-az-also-tagozaton
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/masodik-adventi-gyertyagyujtas-az-also-tagozaton
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/elso-adventi-gyertyagyujtas
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/elso-adventi-gyertyagyujtas
http://eli.dnyem.hu/?p=2912
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/lelkinap-a-geszteredi-szent-anna-katolikus-altalanos-iskola-es-ovodaban
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/lelkinap-a-geszteredi-szent-anna-katolikus-altalanos-iskola-es-ovodaban
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/lelkinap-a-geszteredi-szent-anna-katolikus-altalanos-iskola-es-ovodaban
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/ujevi-koszonto-az-ovodaban
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/ujevi-koszonto-az-ovodaban


(jan. 24.) (jan. 20 -

24.) 

 

 

részt Kiss Tibor iskolalelkész 

jóvoltából.  

Február 

Böjt elő hava: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gyertyaszentelő 

Boldogasszony, 

gyertyaszentelés 

(febr.2.) 

  Szent Balázs püspök 

ünnepe, Balázs-áldás 

(febr. 3.) 

  Farsang (febr.21.) 

 Iskolába csalogató  

 Hamvazószerda 

(febr. 26) 

  

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/balazsolas-az-

also-tagozaton-kepekben 

 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/a-a-a-a-

farsangi-napokban 

 

 

Március: 

Böjtmás hava: 

 

 Nagyböjti időszak, 

húsvéti előkészület: 

 „Csendre hangolva” 

lelki délutánok felső 

tagozatban  

 Alsó tagozat 

osztályainak 

Gyermek keresztút 

(Taezéi zenével, 

képmeditáció) 

 Gyümölcsoltó 

Boldogasszony 

(márc. 25.) 

 

 

 

 

Hamvazószerda napjától iskolánkban 

elkezdtük a húsvéti ünnepekre való 

készületünket. A böjti idő negyven 

napja alatt, annak három jellegzetes 

cselekedetére irányítjuk figyelmünket: 

imádság, lemondás, adakozás.   A cél a 

lelki kincsek gyűjtése.  

Készületünk másik fontos része az 

imádság. A gyerekek életkori 

sajátosságaihoz igazodva dolgozzuk fel 

a Szentírásból a húsvétot megelőző 

evangéliumi eseményeket. Csendes, 

zenés imádsággal, énekekkel, vagy 

kézműves tevékenységekkel. Délutáni 

foglakozások keretében történik 

osztályonként a gyerekeknek készített 

keresztúti elmélkedések végzése, az ő 

 

 

 

 

 

 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/balazsolas-az-also-tagozaton-kepekben
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/balazsolas-az-also-tagozaton-kepekben
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/a-a-a-a-farsangi-napokban
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/a-a-a-a-farsangi-napokban


 

 

 

 

 

 

 

 

 Vízvilágnapja (márc. 

20-21.) 

 

kedvelt énekeikkel, imáikkal, színes 

képek vetítésével. 

 

 

Bekapcsolódunk az iskolai programba 

bibliai történetek rajzaival, amit hittan 

óra keretében szorgalmi munkaként 

dolgozhatnak fel a gyerekek, 

előkészítésemben. 

Április 

Szent György 

hava 

 Egyházmegyei 

Szavalóverseny 

döntő (Nyíregyháza) 

 Pedagógus Lelkinap 

(ápr. 8.) 

 Iskolába csalogató 

(ápr. 10.) 

 Húsvét vigíliája, 

Jézus szenvedése: 

Közös keresztút 

végzése iskolánk 

tanulóival. 

 (Nagyhét, Húsvét)  

 Lelki délutánok 

húsvét fényében 

(felső tagozat) 

 „Bodzavirág” 

Egyházmegyei 

Szavalóverseny, 

Rajzverseny 

(Nyíregyháza) 

Hagyomány teremtő céllal 

nagyböjtben együtt készült iskolánk 

tanári kara a húsvéti ünnepekre 

Pedagógusok lelkinapja keretében 

a geszterédi, fülöpi katolikus 

általános iskola tantestületével.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnyem.hu/index.php/item/2319-

egyhazmegyei-szavaloversenyt-tartottak-

nyiregyhazan 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/lelki-nap-negy-

testverintezmeny-reszvetelevel-nyirteleken 

 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/iskolaba-

hivogato-15 

 

 

 

 

 

 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/egyhazmegyei-

rajzversenyen-jartunk 

 

 

http://www.dnyem.hu/index.php/item/2319-egyhazmegyei-szavaloversenyt-tartottak-nyiregyhazan
http://www.dnyem.hu/index.php/item/2319-egyhazmegyei-szavaloversenyt-tartottak-nyiregyhazan
http://www.dnyem.hu/index.php/item/2319-egyhazmegyei-szavaloversenyt-tartottak-nyiregyhazan
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/lelki-nap-negy-testverintezmeny-reszvetelevel-nyirteleken
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/lelki-nap-negy-testverintezmeny-reszvetelevel-nyirteleken
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/iskolaba-hivogato-15
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/iskolaba-hivogato-15
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/egyhazmegyei-rajzversenyen-jartunk
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/egyhazmegyei-rajzversenyen-jartunk


 

 Környezettudatosság, 

Föld napja (ápr. 24.) 

 

 Tankönyvrendelés 

 

Teremtés történet feldolgozása 

képekben, bekapcsolódunk az 

iskolai programba  

 

Május 

Pünkösd hava: 

 

  II. János Pál 

boldoggá avatásának 

emléknapja (máj. 1.)  

 Projektmunkák 

értékelése 

 Bérmálás és 

Elsőáldozás 

iskolánk tanulóinak 

Nyírteleken 

 Anyák napja 

(osztályok köszöntő 

ünnepe) 

 Egyházmegyei 

Gyereknap 

 Kalkuttai Szent Teréz 

Hittanverseny 

Szerencs 

 Veni sancte 

előkészületek 

(versek, énekek 

kiválasztása) 

 Anna napi versek 

kiválasztása 

 Az igazságosság erénye - Szent II. János Pál pápa 7 

javaslatának értelmezése – Projektmunka  

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/bermalas-es-

elsoaldozas-nyirteleken 

 

. 

 

 

 

http://www.dnyem.hu/index.php/item/2386-

ilyeneke-a-mennyek-orszaga-mt-19-13-15-xiv-

egyhazmegyei-gyereknap-nagykallo-harangodon 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/jezus-szive-

tisztelete-a-szentannas-diakok-kozott 

Június 

Szent Jakab 

hava Te Deum 

 Pünkösd (Pünkösdi 

királyné-járás 

 

 

 

 

 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/bermalas-es-elsoaldozas-nyirteleken
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/bermalas-es-elsoaldozas-nyirteleken
http://www.dnyem.hu/index.php/item/2386-ilyeneke-a-mennyek-orszaga-mt-19-13-15-xiv-egyhazmegyei-gyereknap-nagykallo-harangodon
http://www.dnyem.hu/index.php/item/2386-ilyeneke-a-mennyek-orszaga-mt-19-13-15-xiv-egyhazmegyei-gyereknap-nagykallo-harangodon
http://www.dnyem.hu/index.php/item/2386-ilyeneke-a-mennyek-orszaga-mt-19-13-15-xiv-egyhazmegyei-gyereknap-nagykallo-harangodon
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/jezus-szive-tisztelete-a-szentannas-diakok-kozott
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/jezus-szive-tisztelete-a-szentannas-diakok-kozott


 népszokás 

felelevenítése) 

 Beszámoló 

elkészítése, év végi 

munkaközösségi 

megbeszélések 

 Te Deum 

 Tematikus nyári 

táborok  

 

 

 

Hittanórai előkészületek, folyosó díszítés 

Július 

 

 

Iskolánk védő szentjének 

ünneplése Július 26 –án 

Szent Anna 

 

Templombúcsún való részvétel 

(+versek, énekek) 

 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/templombucsu-

szent-anna-tiszteletere 

 

http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/templombucsu-szent-anna-tiszteletere
http://nyirtelekiiskola.hu/hu/articles/templombucsu-szent-anna-tiszteletere

