
Alsó tagozatos humán 

ÖKO-iskola 

Kiemelten fontos eleme a programunknak. Minden tanító szívén viseli, hiszen az egésznapos 

iskolai rendszerben az egészségvédelmi, környezetvédelmi tevékenység napi életünk része. 

Próbáljuk igényességre nevelni, szoktatni gyerekeinket. Szelektíven gyűjtjük a papírt, 

műanyagot. Az iskola előtt elhelyezett kupakgyűjtőbe rendszeresen vittünk kupakokat. Az 

elszállított kupakokért kapott pénz az iskolánk alapítványát gazdagította. Új elem a használt 

olaj gyűjtése is, amit szintén az iskola előtt fellelhető konténerbe lehet helyezni. Tisztán tartjuk 

a környezetünket, napi szinten esznek a gyerekek gyümölcsöt, minden nap van valamilyen 

testmozgás (kinti, benti). Fontosnak tartjuk a helyes táplálkozás elsajátítását is. 

Szeretjük az ÖKO vándorkupát. A gyerekek nagyon lelkesek, szívesen vesznek részt a 

környezetük rendben tartásában, takarításban. Összeszedik a szemetet nemcsak a folyosókon, 

hanem az udvaron is. Legtöbbjük motivált, érdeklődő. Az osztályok igyekeznek madáretetőkkel 

az iskolába csalogatni a madarakat. A KERT hét programjai is teljes mértékben kapcsolódnak 

ehhez a törekvéshez. 

Aktívan részt vettünk a KERT, Fenntarthatósági hét, Károly Róbert hét programjaiban, a 

szervezésben, a feladatok lebonyolításában. A tanulók élvezték a programokat, szívesen vettek 

részt rajta. 

KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉG  

Az alsó tagozatban kiemelten odafigyelünk a környezetünkre. Sok gyereknek van igénye az 

esztétikára és a rendre. Nyitottak a környezetvédelemre, tisztában vannak a fontosságával. Az 

osztályokban virágokat gondozunk, a 2.b-en akvárium található. Figyelünk rá, hogy a 

termekben ne égjen feleslegesen a lámpa, a mosdóban a gyerekek zárják el a csapokat! A 

szemetet szelektíven gyűjtjük.  

A témahetek és világnapok idején kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelemre. Etika, 

környezetismeret, olvasás, vizuális kultúra, technika és tervezés órákon ehhez kapcsolódó 

feladatokat készítünk. A termeket az aktuális világnapnak megfelelő dekorációval látjuk el.   

Több osztály részt vett az FKF Hulladékhasznosítás előadásán. 

EGÉSZSÉGVÉDELEM, PREVENCIÓ 

Rendszeresen beszélgetünk a betegségek megelőzéséről A helyes kézmosásról, a tisztaság 

fontosságáról. Gyakran szóba kerülnek a különböző allergiás megbetegedések. Hogyan tudunk 

ezeknek a gyerekeknek segíteni.  

Napi szinten foglalkozunk a helyes táplálkozással, a megfelelő mennyiségű víz fogyasztásával. 

Sajnos még mindig sok kisgyerek hoz cukros innivalót, ill. sokuknál van édesség.  



A mindennapos testnevelés, a mozgás fontos színtere az egészségmegőrzésnek. Jó lenne, ha a 

térelválasztó függöny használható lenne, mert akkor több osztály tudná a tornatermet használni. 

A tornaterem hiányában az udvaron vagy a tornaszobában szervezünk mozgásos játékokat. 

A testi egészség mellett odafigyelünk a lelki egészség megőrzésére is. Ebben nagy 

segítségünkre van az iskolapszichológus és a szociális munkás. 

 

Alsó tagozatos reál munkaközösség 

KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉG  

 Környezetvédelmi tevékenység – ÖKO-iskola 

• Faültetés, növénygondozás, energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés.  

• Etika és környezetismeret óra keretein belül a tanulók tudásának bővítése.  

• Előadó meghívása a témával kapcsolatban (FKF Hulladékhasznosítás).  

• Témahetek és világnapok alkalmával kiemelt figyelmet és energiát fordítva erre a fontos 

területre. pl.: futárjáték, állatok világnapja, madarak és fák napja, stb.  

 EGÉSZSÉGVÉDELEM, PREVENCIÓ 

• A mindennapos testnevelés mellett rendszeres mozgásos játék tervezése az udvaron 

szabadidőben.  

• Témahetek keretein belül figyelemfelkeltő plakátok készítése. 

• Lelki egészség fontosságának kiemelése foglalkozások kereteiben a pszichológus 

segítségével. 

 

Felső tagozatos humán munkaközösség 

Környezetvédelmi tevékenység – ÖKO-iskola 

A 7.a osztály az energiatakarékosságot helyezte központba, a pazarlás csökkentését is célul tűzte 

ki (élelmiszerekkel kapcsolatos pazarlás ellen). Palántáztak és kertészkedtek az iskola 

kertjében. 

Etika órákon, kompetencia feladatlapokat töltöttek ki a tanulók. 

Magyar órákon az ÖKO iskolához hozzárendelt tevékenység volt a szövegértési kompetencia 

fejlesztésére irányuló ÖKO tematikájú szövegek feldolgozása: a hulladékhasznosításról, a 

Füvészkert növényvilágáról.  

A KERT és fenntarthatósági témahéten feladatlappal készültek a tanulók a kihelyezett tanítási 

órákra. PPT segítségével mutatta be minden felsős osztály, hogy merre járt, mi mindent látott, 

tanult a KERT-hét kihelyezett tanítási óráin.  



Felső tagozatos reál munkaközösség 

3.2 Az intézmény specialitásának megvalósulása, eredményessége (ÖKO-iskola) 

Az Öko munkaterv megvalósításában mind szaktanárként, mind osztályfőnökként részt vett 

munkaközösségünk minden tagja. Az általunk tanított tantárgyak profiljába amúgy is 

beletartozik az ökológiai szemlélet kialakítása és formálása. A munkaközösségünk által 

szervezett témahetek pedig jó lehetőséget biztosítanak a tehetséges tanulók számára. Tanórákon 

pedig differenciálással támogatjuk az átlagon felüli képességekkel rendelkező diákokat. 

 

6.1 A KERT és Fenntarthatósági témahét megvalósulása 

Április 25-29 között zajlott le a Fenntarthatósági Témahét, melyet hozzá kapcsolunk immár 

évek óta iskolánk nagy rendezvénysorozatához, a KERT-héthez (Környezetvédelmi, 

egészségvédelmi rendezvénysorozat a természetért). 

Idén minden felsős évfolyamnak volt egy évfolyam felelőse, aki koordinálta az előzetes 

feladatokat. 

Évfolyam Téma Felelős 

5. évfolyam víz Munkaközösségünk egy-egy 

tagja 6.évfolyam szemét 

7. évfolyam egészségvédelem 

8.évfolyam felelős fogyasztás 

 

A témafelelősök szakórákat tartottak a megadott témakörben, illetve plakátokat készítettek a 

gyerekkel együtt. Az így elkészült színvonalas alkotásokból kiállítást is rendeztünk. 

A másik nagy újítás a nyolcadik évfolyam bevonása volt a programok levezetésébe. A 

tanárhiány pozitív hozadéka, hogy a tehetséges tanulók több lehetőséghez jutnak. A 8.b osztály 

tanulói vezették le az osztályok nagy versenyét, illetve az alsósokat is sportos kihívások elé 

állították. 

Nagyon örültünk neki, hogy ebben a tanévben sor kerülhetett a KERT fénypontjára. Minden 

osztály részt vett egy természetközeli programon. A diákok feladata volt, hogy a kiránduláson 

készítsenek fotókat vagy videókat. Az élményeiket pedig a KERT-hét lezárásaként egy közös 

vetítéssel egybekötött élménybeszámolóval megosztották egymással.  

 

6.2 Környezetvédelmi tevékenység – ÖKO-iskola 

Az ökológiai szemlélet mindennapjaink része. Ezt mutatja, hogy szépül az iskola környezete, 

szelektíven gyűjtjük a szemetet, ügyelünk a villamos áram és a víz takarékos fogyasztására. 



Népszerűsítjük a csomagolásmentes termékeket, előnyben részesítjük az újrahasznosított 

anyagokat. Szakórákon, osztályfőnöki órákon konkrét jelenségekkel foglalkoztunk. A 

Fenntarthatósági Témahét igazi sikertörténet az ökológiai nevelés szempontjából. 

 

Egészségnevelés, prevenció 

A munkaközösségünkhöz tartozó szaktárgyak, mint például a biológia-egészégtan, vagy a 

természetismeret tanórai szinten foglalkoznak a témával. Munkaközösségünk minden tagja 

osztályfőnök is egyben, így az osztályfőnöki órákon is sokszor foglalkozunk 

egészségneveléssel, hiszen ez tematikusan be van építve az osztályfőnöki tanmenetekbe. 

A járványveszély miatt a prevenció kiemelt szerepet kapott ebben a tanévben. A maszkviselés 

és a helyes kézmosás technikája gyakran terítékre került. 

 

Idegennyelvi munkaközösség 

ÖKO program: 
- Öko-faliújság készítésében, minden osztály részt vett. 

- Az Öko-iskola érdekében végzett tevékenységek: szelektív gyűjtés, osztályfőnöki és technika 

órákon az egészség- és környezetvédelem kérdései gyakran felmerültek. Életvitel, életmód-és 

szemléletformálás folyik a tanórákon. 

- Idegennyelv órákon gyakori téma a környezetvédelem, fenntarthatóság (minden évfolyamnak 

megfelelő szinten és tananyaggal). 

- A külsős programok első félévben elmaradtak ugyan a járványhelyzet miatt, de a 

környezettudatosság minden nap jelen volt az osztályok életében. Osztályfőnöki, 

természettudomány és nyelvi órán erre mindig áldoztunk időt. „ 

- Az idegen nyelvi témakörök végén projectmunka keretében posztereket készítettünk. Nagy 

hangsúlyt fektettünk az újrahasznosításra, ebben a tanulók már gyakorlottak voltak, és új 

ötletekkel tették színesebbé a feladatmegoldást.  

- Az újrahasznosítás az osztályok dekorálásában és technika órák produktumaiban is megjelent. 

A tanulók nagyon ügyesek ebben.  

- Nagy hangsúlyt fektettek etika órán is a környezetvédelem témakörére, a mindennapokba 

beillesztve oda kell figyelni pl.: az energiapazarlás megelőzésére: villany, áram, víz felesleges 

használatának és pazarlásának elkerülésére 

- Angol nyelvű ÖKO-poszter kiállítást készült a 4.-es és 5.-es angolos gyermekek Természet című 

projectmunkáiból, a tanári előtti aulában. 

-  Nyelvórákon minden évfolyamon megjelent a természetvédelem, újrahasznosítás, 

környezetvédelem témaköre. Itt igyekeztünk sok érdekes hallott és olvasott szöveget 



feldolgozni, videót nézni, szókincset bővíteni, a magasabb évfolyamokon már íráskészség 

fejlesztéssel egybekötve quiz-t, illetve kérdőívet készíteni az adott témában. 

 

Osztályfőnöki tevékenység 

Az a jó, tanuló közeli tanterem, ahol az aktualitásokon túl a tananyaghoz kapcsolódó segítség 

és a diákok munkái is megtalálhatók. Ezen felül tiszta, rendezett, látszik rajta, hogy mindenki a 

gondját viseli, fontosnak tartja, hogy mindenki jól érezze magát a teremben, és a belépő 

kívülállóra is kellemes hatást gyakoroljon. Mindez már megfelel az iskola egyik profiljának, 

annak, hogy ÖKO-iskola vagyunk. 

A KERT és Fenntarthatósági témahéten a valóságban kerestek fel természetvédelmi 

helyszíneket az osztályok. 

A központi programokon felül a következőket végezték az osztályok: 

1.a osztály a KERT-héten projekt feladatot készített, végignézték az év fajait, sok dalt, mesét 

hallgattak a természetről, készítettek rajzokat, hajtogattak állatokat… 

Az 5.a és b osztályok készítették a KERT hét megnyitóját.  

 

Környezetvédelmi tevékenység – ÖKO-iskola (osztályfőnökként) 

Iskolánk egyik fő profilja az ÖKO-iskola cím, amit meg kell tartanunk. Ezért minden 

osztályfőnök maximálisan kiveszi a részét az ÖKO-tudatosságra, fenntartható jövő elérésére 

nevelésből. 

Egyik pedagógusunk mesterprogramja erre a témára épül. Nyolcadikos osztályát sok feladatba 

segítőként vonta be. Az intézményvezető elsődleges szívügye is ez a téma. Ezért nagyon sok 

feladat kapcsolódik a környezetvédelemhez, a fenntartható jövőhöz. 

A környezetvédelemmel kapcsolatos neves napokról általában iskolarádiós megemlékezéseket 

tartottunk. 

Tavasszal egy teljes hetet szenteltünk ennek a témának, de az egész évet áthatja. 

Két alkalommal – ősszel és tavasszal szemetet szedett minden felsős osztály, tavasszal 

papírgyűjtést szervezett a DÖK, szelektív hulladékgyűjtés, kupak- és fáradtolaj gyűjtő helyszín 

az iskolánk. 

Sok teremben – főleg az alsóban – virágok vannak, néhol madáretető is tartozik egy-egy 

osztályhoz. A 2.b osztályban akvárium is található. 

Minden osztályteremben van ÖKO-faliújság. 

Minden osztályra vonatkozóan nagyon fontos feladat a takarékosság a terem világításában, a 

víz fogyasztásában, az élelmiszerekkel kapcsolatban. Fontos a tanterem berendezésére való 



odafigyelés, a rongálások megelőzése, a tanórák végén a székek felrakása, a szemét 

összeszedése, a tanulók saját holmijának összepakolása, a tornazsákok megfelelő 

időszakonkénti hazavitele, kimosása. 

Ezeknek a folyamatos figyelemmel kísérése, megkövetelése minden osztályfőnök fontos 

feladata. Gyakran felhívják a tanulók figyelmét mindezekre, sokat beszélgetnek a témáról 

osztályfőnöki órákon és a gyakorlatban is alkalmazzák a megbeszélteket. 

Az iskola udvarán élő növények megóvását is szem előtt kell tartani – ne tépdessék, ne bántsák 

a fákat, virágokat! 

A 6.a osztályos tanulók március közepén kezdték a konyhakerti magok vetését az 

osztályteremben, aztán májusban a palántákat kiültették a kertbe, ahol rendszeresen gondozták 

őket. Retket, salátát már szedtek és ettek a kertből.  

 

Egészségnevelés, prevenció (osztályfőnökként) 

Az egészségnevelés az osztályfőnöki órák egyik fontos feladata, bár nem csak ott valósul meg. 

Etikaórákon, testnevelésórákon, az alsó tagozatos szabadidők idején, 5. évfolyamon a 

napköziben is téma az egészséges élet. 

Főleg ebben a pandémiás időszakban – ami áthatotta szinte az egész tanévünket – nagyon 

lényeges volt mind a kicsik, mind a nagyok figyelmét felhívni a rendszeres kézmosásra, adott 

időszakokban a maszk helyes használatára, a megfelelő folyadékmennyiség elfogyasztására, az 

egészséges táplálkozásra. Sok tanulónak az iskolában kellett megtanítani a helyes kézmosást, a 

köhögés és tüsszentés technikáját, figyelmeztetni kellett többeket arra, hogy mindig legyen 

náluk papírzsebkendő, amit a szemetesbe kell dobni, nem a padon-padban gyűjtögetni. 

Az osztályfőnökök igyekeztek felhívni a tanulók figyelmét az egészséges táplálkozásra, a káros, 

ártó élelmiszerek kiküszöbölésére. 

Több osztály tartott gyümölcs-, illetve zöldség- vagy saláta napot. 

Nagyon jó volt, hogy szinte egész évben kaptak a diákok sok-sok zöldséget és gyümölcsöt, így 

biztosított volt számukra bizonyos vitaminok folyamatos fogyasztása. 

Az osztályfőnökök igyekeztek kiemelni a sportolás jelentőségét, elismerték az eredményeket, 

de azt is tisztázták, hogy a mozgás a fontos. Volt osztályfőnök, aki tudatosan túrázni vitte az 

osztályát, hogy a pandémia alatti karanténos időszak után megmozgassa diákjait. 

Sok gyerek érkezik az iskolába reggeli nélkül, pedig annak fogyasztása sokat segít a megfelelő 

agyműködésben, figyelemben, ami hatással van a teljesítményre. 



Több osztályban jelentett problémát, hogy a pandémia idején beküldtek beteg gyerekeket az 

iskolába, annak ellenére, hogy nyomatékosan kértük a szülőket, hogy csak egészségesen 

engedjék gyermekeiket. 

Fontos a testi-lelki egészség fenntartása, melyben sokat segített az iskolapszichológus és az 

iskolai szociális munkás is. (köszönet érte.) 
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