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A 2022/23. tanévben fokozottan szükséges a programok bővítése, és az ÖKO program teljes 

végrehajtása, mivel ebben a tanévben már pályázhatunk az örökös ÖKO-iskola címre, ami 

nagyon fontos a számunkra, és a legfőbb cél az idei tanévben. 

Az előző tanévben minden tervezett programot sikerült teljesítenünk mind az alsó, mind a 

felső tagozatban, így méltán gondoljuk, hogy a kitűzött Örökös ÖKO-iskola cím már nincs 

tőlünk távol.  

A tanári munkaközösségek alsóban és felsőben is támogatják a programokat, és a diákok 

élvezik az ilyen jellegű tevékenységeket.  

Mivel iskolánk Budapest határában, egy külvárosi részen helyezkedik el, így nagy 

szerencsénk a sok „zöld” lehetőség, a gyönyörű iskolaudvar és a környező erdők, amelyek 

mind segítenek ennek az ÖKO-tudatos szemléletnek az átadásában. Segítség még a szülői 

gárda, amely tényleg partner ebben a programban, és bármikor a segítségünkre van.  

Ennek a szemléletnek a tudatában írtuk meg ezt az ÖKO-tervet az aktuális tanévre. Reméljük, 

minden benne szereplő eseményt véghez tudunk vinni, és nem lesz már ebben akadályozó 

tényező az aktuális egészségügyi helyzet a világban.  

 

Az iskolai ÖKO-csoport tagjai: 
Klinkóné Kovács Katalin csoportvezető tanár 

Kőszegi Árpád Jánosné intézményvezető 

Orbán Mónika földrajz szakos kolléga és a felső tagozatos reál munkaközösség vezetője 

Farkas Gábor biológia- földrajz szakos tanár 

Bognárné Szöllősy Anna alsós tagozatos tanító 

Karbantartó, kertész és a takarító személyzet 

 

Tervezett programok: 
a.) Iskolán belüli szakkörök, tanfolyamok: 

- ÖKO-híradó/ iskolarádió havi hírek/ 
- ÖKO-sarok /aula/ 
- ÖKO-klinika 
- ÖKO-ösvény 
- ÖKO-faliújság 
- ÖKO-fórum 
- ÖKO-verseny 
- ÖKO-vetélkedők 
- ÖKO-őrjárat 
- ÖKO- kupa 



- ÖKOska-klub 
 

b.) Az iskola területén a zöldövezetben megvalósított és megvalósítandó projektek: 
- Rovarhotel 
- Madáretetők 
- Emlékkert 
- Fásítás 
- Szelektív-hulladék gyűjtés 
- Újrahasznosítás 
- Ruha és játékgyűjtés 
- Pályázatok 
- Kupak és elemgyűjtés 
- Papírgyűjtés 
- Környezetbarát játékok 
- Esővíz gyűjtő 
- Váltócipő 
- Szellőztetés 
- Büfé és konyha kínálat 
- Energiafogyasztás mérséklése 

 
c.) Az általános környezeti fejlesztések: 
- Saját környezet rendezése, tisztántartása 
- Csere - bere akciók 
- Közlekedés megfigyelése 
- Gyalogos –kerékpáros közlekedés tudatosítása 
- Sport, mozgás, kirándulások, túrák 
- Egészséges táplálkozás  
- Kisállatbemutató, felelős állattartás 
- Fűszer és virágoskertek 
- Szemléletformálás 

 
d.) Külső helyszínek, otthon végezhető programok: 
- Állatkert, botanikus kert látogatása osztály szinten 
- ÖKOlábnyom -ÖKOkéznyom készítése 
- Családi nap - egészséges ételek 
- A település-környezet élővilágának megismerése /flóra fauna/ 
- Papír használat csökkentése 
- Felelős állattartás akció 
- A Dunakeszi kavicsbánya-tó és a Tőzegláp-tó összehasonlító ÖKO túrája 

A vizek összetétele, és ÖKOszisztémája  
 

e.) Szervezett ÖKO gyűjtőpontok 
- Cseppetsem olajgyűjtő kapszula 
- Kupakgyűjtő-szív  
- TeSzedd gyűjtőpont 
- Pályázati részvételek 



 

 
Idő: Esemény Feladat  Sikerkritérium  Határidő  Költség

ek  
Felelős  Dokumentálás  

2022 
09.01.-
10.21. 

Mozdulj a 
klímáért 
kampány 

A pályázat 
kritériumainak 

teljesítése, a teljes 
diákság mozgósítása 

Sikeres részvétel a 
pályázat minél 

több 
szegmensében. 

2022 
09.31. 

- Klinkóné 
Kovács 
Katalin 

Fényképes 
dokumentáció, 

kiállítás 

2022 
09.16 

Az ózon 
világnapja 

Rádiós műsorban 
összefoglalni a nap 

jelentőségét 

Az ózon 
fontosságának és 

helyének 
megismertetése, az 

ózonlyuk 
veszélyei 

09.15. - Klinkóné 
Kovács 
Katalin 

5.a 

Iskolarádió 

 

2022 
09.29. 

Élelmiszer 
pazarlás 

elleni 
világnap 

Rádiós műsorban 
összefoglalni a nap 

jelentőségét 

Az 
élelmiszerhasznosí
tás minden szinten 

09.29. - Orbán Mónika Iskolarádió 

 

2022 
10. 04 

Állatok 
világnapja 

Fogalmazás fotóval 
saját háziállatról. 

A győztes alkotásokból 
kiállítás az aulában. 

Az állattartás 
felelősségére 

nevelés 

09.05-től 
hirdetni 
10.04-ig 

- Klinkóné 
Kovács 
Katalin 

Orbán Mónika 

osztályfőnökö
k 

Fényképes 
dokumentáció, 

kiállítás 



 

2022 
10. 10. 

Komposz-
tálás 

világnapja 

Pályázathoz 
csatlakozva  

Rendhagyó 
természetismeret óra 

Biodiverzitás 
fontosságára 

nevelés 

2022 
10.10. 

- Farkas Gábor Fényképes 
dokumentáció 

2022 
10.18-

19 

Papír-
gyűjtés 

    DÖK Fényképes 
dokumentáció 

2022 
11.25. 

Ne vásárolj 
semmit! 
világnap 

Rádiós tájékoztatás a 
világ fogyasztási 

szokásairól az ÖKO-
híradóban 

A vásárlási szokások 
megváltoztatása, a 
vásárlás mérséklése 

2022 
11.25. 

- Intézményveze
tő 

+DÖK 

Iskolarádió 

2022 
11.28 

 

Angol –
német nyelvi 

napok 
 

Környezetvédelem és 
nyelvismereti 

rajzpályázat 

 

Nemzetközileg is 
megismerni az 
ÖKO –tudatos 

szemléletet 

2022 
10.15- 
től 

 

- Idegennyelvi 
munkaközössé

g 

Klinkóné 
Kovács 

Katalin+DÖK 

Nyelvi 
projektmunka 

kiállítás 

 

2022 
12.05. 

A talaj 
világnapja 

Szakórákon, a talaj 
összetétele 

fontossága, változatai, 
délután kis 

Kisérletek, tesztek, 
kémiai játékok a 

különböző 
összetételű, a 

Földön megtalálható 
talajokkal, 

összetevőkkel 

2022 12.05 Alapanyag
ok 

beszerzése  
alapítványi 

pénzből 

Természettudo- 
mányi 

munkaközösség 

Étkező 

Jelenléti ív 

Fényképes 
dokumentáció 



 

kísérletezés az 
osztályok 

képviselőivel. 

2022  
12.12.-

14. 
 

ÖKO-
karácsonyok 

Karácsonyi 
hagyományok ÖKO 
köntösben, díszek , 

karácsonyfa készítési 
verseny  

 2022 12.01 
hírdetés 

ofők 

- Munkaközös-

ségek, ofők 

Előke 
Fényképes 

dokumentáció, 

 

 

2. félév: 

2023  

02.02. 

 

Vizes 
élőhelyek 
világnapja 

Fotópályázat a víz 
tárgykörében. 
Beküldött képek 
közül a legjobbak 
kiállításra kerülnek. 

A biodiverzitás 
fontosságára nevelés 

2023  02.02  Osztályszervezé
sben 

Kiállítás az 
aulában 

03.03. Vadvédelmi 
világnap 

Rádiós műsor a 
természetes 
állatvilágról és a 
vadgazdálkodásról 

A biodiverzitás 
fontosságára nevelés 

2023 03.03 - Klinkóné 
Kovács Katalin 

Iskolarádió 

03.06. Energia- 
takarékossági  

Energia-takarékossági 
praktikák és tanácsok 

Környezetvédelmi 
nevelés 

2023 03.06.  osztályfőnökök osztályfőnöki 
órán 



 

03.21. Az erdők 
napja 

Növényhatározás a 
környéken, 
rendhagyó biológia 
óra, vagy 
osztályfőnöki óra 

Figyelem felhívása a 
erdeink fontosságára. 

2023 03.21. - Környezetisme-
retet, biológiát 
tanító kollégák. 

Fényképes 
dokumentáció 

03.22.  A víz 
világnapja 

A természetes és 
mesterséges tavak 
összehasonlító 
rendkívüli óra 
Dunakszi-
kavicsbánya tó és 
Tőzegtó 

Biodiverzitás 
fontosságára nevelés 

2023 
03.22 

- Klinkóné 
KovácsKatalin 
Farkas Gábor 

Fényképes 
dokumentáció 

04.22.  A Föld napja 

Állatkerti látogatások 
 

A Föld növény és 
állatvilágának 
fontossága, a fajok 
szokszínűsége 

2023 04.22. belépő osztályfőnökök Fényképes 
dokumentáció 

04.26-27 Papírgyűjtés 

    DÖK Fényképes 
dokumentáció 

05.09. Madarak és 
fák napja 

Rövid túra a 
környéken,madármeg
-figyelés 

Biodiverzitás 
fontosságára nevelés 

2023 05.09 - osztályfőnökök Fényképes 
dokumentáció 



 

05.20  Méhek napja 

A méhek 
fontosságának és az 
ÖKOszisztémában 
elfoglalt helyüknek a 
bemutatása.Rajzon 
méhek rajzolása 

Biodiverzitás 
fontosságára nevelés 

2023 05.20. - alsós ÖKO 
csoport 

Rádiós előadás 
rajz órán 
méhecske 
rajzolás, a 
teremben kiállítás 

05.22  
A 
biodiverzitás 
napja 

A biodiverzitás 
jelentésének 
megismertetése 

 2023 05.22. - osztályfőnöki 
órán 

osztályfőnöki 
órán 

06.05. 
Környezet- 
védelmi 
világnap 

TeSzedd akció a 
tisztább környezetést 

A környezeti 
védelemre nevelés 

2023 06.05. - Klinkóné 
Kovács Katalin 

Fényképes 
dokumentáció 

 

Budapest, 2022. augusztus 29.     
  Készítette: Klinkóné Kovács Katalin 

(az ÖKO-program vezető tanára) 


