
Részletek a munkaközösségek tanév végi beszámolóiból 
Alsó tagozatos munkaközösség 

Egészségvédelmi, környezetvédelmi tevékenység, fenntarthatóságra nevelés – ÖKO 

iskola érdekében végzett tevékenységek. 

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 diákjainknak. Szelektíven gyűjtjük a papírt, 

műanyagot. Tisztán tartjuk a környezetünket, napi szinten esznek a gyerekek gyümölcsöt, 

minden nap van valamilyen testmozgás (kinti, benti). A helyes táplálkozást is megcélozzuk.  

Jó ötletnek tartjuk 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, jó látni, hogy mennyire szerették a 

rovarhotel ötletét (várják a beköltözők megfigyelését), örömmel fogadták a facsemetéket is. 

Tetszett nekik a sün-ház is. Az osztályok igyekeznek madáretetőkkel az iskolába csalogatni a 

madarakat.  

Karácsonykor lelkesen díszítették az ÖKO-karácsonyfát, amit saját készítésű, újrahasznosított 

díszekkel ékesítettek, valamint keresgélték a válaszokat az ÖKO-totóhoz. 

Plakátokat készítettek közösen, csoportmunkával, környezetvédelmi témákban díszítették az 

osztályokban a faliújságokat, rajzoltak, újrahasznosítottak, szelektíven gyűjtötték a hulladékot. 

 

Idegennyelvi munkaközösség 

ÖKO program 

Angolos kolleganőnk tervezett relaxációs foglalkozásokat, amelyek a pandémia miatt nem 

valósultak meg. 

A KERT Hétre az alábbiakkal készültünk: 

• 3. évfolyam: állatok témakör szókincshez kapcsolódó feladatlapok 

• 4. évfolyam: egészséges táplálkozás 

• 5. évfolyam: a mi világunk témakör szókincs, kvíz, 



• 6. évfolyam: olvasott szöveg értése „Making people aware” (Az emberek tudatossá 

tétele a szemétszedés ügyben a Mount Everest-en) 

• 7. évfolyam: Climate change - klímaváltozás témaköre, szókincs, hallás utáni értés a 

környezetvédelemről 

• 8. évfolyam: Környezetszennyezés, környezetvédelem 

 

Technikaórák 

Messzemenően és erőn felüli hatékonysággal és tevékenységekkel harcoltunk a vírus ellen. 

Szerencsére a tanulók ebben segítettek és többségükben szót fogadtak az állandó kézmosás, 

fertőtlenítő kézkendő és a nyomós folyékony szerek folyamatos használatában. 

Nagyon jó példát láttak a technikai dolgozóktól és tőlünk is. 

Technika órákon környezetbarát és újra felhasználható anyagokból Szent Mártonra és 

Halloweenre díszeket készítettünk. 

A digitális oktatás alatt március 15-re, húsvétra és anyák napjára szintén ebben a szellemben 

kaptak készítendő tárgyakat a tanulók, és remek, kreatív alkotások születtek. 

Nagyon pozitív változás, hogy a tanulók már maguktól keresték a szelektív gyűjtődobozokat. 

Egész tanéven át folyt a harc az ÖKO-kupáért. A tisztasági verseny mindenki szívügye lett, 

még a lustábbak is visszajöttek a termeket rendbe rakni. 

Németes kolleganőnk osztálya nyerte az ÖKO-kupát. 

A virág és cserjeültetéseken szívesen munkálkodtak a tanulók.  

Az ötödik évfolyam mindkét tan-ágyása elkészült, melyekbe dughagyma, retek, saláta, spenót, 

sóska, bab került elültetésre, azóta a hagymákat megettük. SZMK segítséggel paprika és 

paradicsompalántáink is vannak, és egész nyáron heti beosztással gondozzák a tanulók az 

ágyásokat. 

A szelektív hulladékgyűjtés szinte zökkenőmentesen folyt, már önkéntesek dolgoztak a kukák 

kiürítésében. 

Nagyon hamar betelt az iskola előtti szív alakú kupakgyűjtőnk. 

A digitális oktatás alatt jelentősen csökkent a víz-, az áram és a papírfogyasztásunk. 



• A 6. a és 6. c osztállyal madáretetőket készítettünk, melyeket az iskola udvarára közösen 

tervezetünk kihelyezni. (Tejes dobozból készültek.) Sajnos a digitális oktatás miatt a 

kihelyezésükre már nem kerülhetett sor. 

 

Osztályfőnöki, egészséges élet és szabadidős munkaközösség 

„Az ÖKO–iskolai 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 rendelkezések 

értelmében. 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.” 

A járványügyi intézkedések, tilalmak miatt a nagy programok elmaradta, így az 

osztályteremben igyekezett mindenki felhívni a figyelmet a fenntartható fejlődés és a 

környezetvédelem fontosságára.  

A Magyar Természetvédők Szövetségével kapcsolatban vettünk részt madáretető és rovarhotel 

kihelyezési programban, illetve az egyik osztály kapott egy online oktatócsomagot, melyet 

közösen dolgoztunk fel.” 

 

Reál és természettudományi munkaközösség 

Iskolánk nagy rendezvénysorozata a KERT Hét (Környezet- és Egészségvédelmi 

Rendezvénysorozat a természetért) évek óta. A pandémia miatt ez a rendezvénysorozat nem 

tudott megvalósulni, hiszen ez a hét kirándulásról, versenyekről szól, amihez elengedhetetlen a 

tanulók jelenléte. A Fenntarthatósági Témahetet pedig kiválóan megoldottuk az online térben. 

A felső tagozat minden tagja kivette a részét. Minden szakórán előkerült a fenntarthatóság, a 

környezetvédelem. 

Az ÖKO-iskolai profilunk sokkal színesebb lehetett volna, ha nincs járványhelyzet. Az 

ÖKO-kupát nagyon jó ötletnek tartom. Szívesen megtartottam volna a szokásos ÖKO-

szakkörömet. Bővülhetett volna a KERT programsorozat. Ötletek, tervek voltak. Remélem, 

jövőre ezek már megvalósulhatnak. 



A Magyar Természetvédők Szövetségével kapcsolatban vettünk részt madáretető és 

rovarhotel kihelyezési programban, illetve az egyik osztály kapott egy online oktatócsomagot, 

melyet közösen dolgoztunk fel. 

Környezetvédelmi tevékenység 
 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. 

 Hasznos volt az együttműködés a Magyar Természetvédők szövetségével. Kihelyeztük 

a tőlük kapott madáretetőket, rovarhoteleket. Virágmagokat is ajándékoztak nekünk, ezeket 

majd jövőre fogjuk tudni felhasználni. Hasznos online anyagot is eljuttattak hozzánk, melyet 

egyelőre csak a 8. b osztály dolgozott fel, de jövőre bővítjük majd a munkába bevont osztályok 

körét.  

 Hiányoztak a szakkörök és a KERT kiemelt programjai, kirándulásai és előadásai.  

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.  

 

Társadalomtudományi és művészeti munkaközösség 

Bognár Károlyné a KERT / Fenntarthatósági témahéten minden évfolyam számára (1-

8-ig) készített szövegértés feladatlapot a kerületünkben található Szilas-tó témában. A felső 

tagozaton minden osztályban megíratták a kollégák.  

Környezetvédelmi tevékenység – ÖKO-iskola; egészségnevelés, prevenció 
• A pandémia idején a maszk használata, a rendszeres kézmosás mindennapos téma volt, 

amit be is tartottak a diákok többnyire. 



• A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlattá vált a tanulók körében 

• ÖKO-faliújságokat készítettünk. 
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