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Az idei tanév speciális volt minden szempontból mindenkinek, és bár új munkacsoport 

vagyunk , ezt nem hagyhattuk figyelmen kívül. 

Alsó tagozatban:  

- 2020/2021-es Európai Unio Iskolagyümölcs és Iskolazöldség-program 

-  ÖKO-műhely pályázat 2020/2021-es Európai Unio Iskolagyümölcs és Iskolazöldség-

program  

- Maradj egészséges rajzpályázat 2020/2021-es Európai Unio Iskolagyümölcs és 

Iskolazöldség-program  

- Nevelj palántát pályázat 

Felső tagozatban: 

- Az év elején megalakítottuk az ÖKO –szakkört, mivel iskolánk elnyerte az ÖKO-iskola 

megtisztelő címet, és kellett egy bázis, amire ezzel kapcsolatban a közösség 

támaszkodhat. Mivel sok osztályból diák egyszerre, egy légtérben nem tartózkodhatott, 

így ebben az évben a DÖK-képviselőket kértük fel tagnak, és a 7. b és 8. b-osztályokat, 

ahol alapító tagtársammal, Orbán Mónika tanárnővel osztályfőnökök voltunk. 

- A Dök-ös diákok egyben megalapították az ÖKO-kommandót, mely csoport az ÖKO-

program teljesítésében és szabályozásában segíti az iskolát és az ÖKO-csoportot is. 

- Az iskola vezetőivel karöltve az osztálytermek tisztaságára és az ÖKO-tudatos nevelésre 

irányuló új versenyben segédkeztek a DÖK diákképviselők az ÖKO-csoport nevében, és 

osztályozták egytől tízig a tantermek tisztaságát és az ÖKO-faliújságot. A legtöbb pontot 

elért osztályok, egy alsós és egy felsős, megnyerte a vándorkupát a következő szemléig. 

Ha valaki háromszor nyeri el a serleget, örökké az osztályé marad. Ennek odaítélésében 

segédkezett a Dökös ÖKO-kommandó. 

- Az ÖKO-iskolai őszi tervek nagyrészben megvalósultak, mivel a gyakorlati 

tevékenységek /ültetések, fásítás, madárházak, rovarszállók kihelyezése/ az őszi 

időszakra esett. Amit nem tudtunk megvalósítani az ÖKO-szakkör, mivel a szakkörök 

elmaradtak a járványügyi rendelkezések értelmében.  

- A 8.b Orbán Mónika tanárnővel az élen a  Magyar Természetvédők Szövetségével 

kapcsolatba lépett, és részt vett madáretető és rovarhotel kihelyezési programban. Ezzel 

kapcsolatban az osztály kapott egy online oktatócsomagot, melyet közösen dolgoztak fel. 

 



Úgy terveztük, hogy sok dolgunk lesz a tavaszi időszakban, amikor a természet újra nyitja 

kapuit, de a pandémia megint keresztülhúzta a számításainkat. Online oktatási formába 

kerültünk újra a tavaszi időszakra, amikorra még konkrét terveink voltak.  

A következő tanévben még inkább kibontjuk ennek a szép és előremutató iskolai iránynak a 

szárnyait. Növelni szeretnénk a palettát kültéri eseményekkel, és összekapcsolni a 

programjainkat nemcsak külsős helyszínekkel, hanem külsős partnerekkel is. 

Ez az életszemlélet sikeresen tör utat a világban is, és minden gyereknek már ezzel kell 

felnőnie, ha élhető világot akarunk a jövőben. 

 
Megvalósult ÖKO-tevékenységek a tanévben 

 

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. 

 

- Folyamatos ÖKO-dekorációk készítése 

- ÖKO-kupa 

- Bambini a kertben – kiállítás 

- Világnapok (takarítási, autómentes, ne vásárolj semmit) 

- Szelektív hulladékgyűjtés 

- Madáretetők, rovarhotel, sün-ház 

- Egészséges táplálkozás – zöldség-gyümölcs a diákoknak 

- Környezetvédelem 

- Tiszta, esztétikus környezet, igényesség 

- Online oktatócsomag feldolgozása (8.b) 

- ÖKO-faliújság 

- ÖKO-karácsonyfa 

- Állatok világnapja 

- Konyhakert létesítés 

- Fűszerkert 



- Járványügyi szabályok betartása 

- Szeptemberi takarítási világnap – (osztálykeretek között) 

- Autómentes világnap (osztályfőnöki órák) 

- Ne vásárolj semmit világnap (osztályfőnöki órák) 

- Technikaórán környezetbarát és újrahasznosítható anyagokból Halloween és 

Szent Márton napi dekorációk 

Az ÖKO-kupa nyertesei 

1.b, 2.a, 2.b, 3.b, 8.b 

 

Egészségnevelés 
- A tanulók igényességre nevelése, szoktatása 

- A környezet tisztán tartása 

- Napi szinten esznek a tanulók gyümölcsöt (iskolagyümölcs akció) 

- Mindennapos testnevelés, testmozgás 

- Játszótér 

- Gyakori levegőzés 

- A helyes táplálkozás ismérvei  

- Biológia-egészségtan óra 

- Természettudomány / természetismeret óra 

- Osztályfőnöki / közösségi nevelés órák kötelező témája 

- Pandémia idején a maszk használata, a rendszeres kézmosás és egyéb 

szabályok mindennapos témák voltak, amiket be is tartottak a diákok 

többnyire. 

 

 

Budapest, 2021.06.24.  ……………………………………………………….. 
       Klinkóné Kovács Katalin 
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