
                                                                           
 

 

Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 

 

Ökoiskola 
 

Év végi beszámoló -2019/2020 

 

 

 

Célunk hogy a diákok  

 Ismerjék a környezetet károsító leggyakoribb szennyezőanyagokat és azok forrásait. 

 Tudják, hogyan csökkenthető vagy szüntethető meg károsító hatásuk. 

 Lássák be, hogy a környezet állapota saját egészségüket is veszélyezteti, igényeljék az 

egészséges életkörülményeket. 

 Ismerjék fel, hogy felelősök a természet jövőjéért, ezért becsüljék meg a környezet 

értékeit. 

 Mindennapi munkánk során a természet tiszteletére, felelősség érzésére neveltük 

tanítványainkat. Iskolánk évek óta nevelő-oktató munkájában kiemelt feladatnak tekinti a 

tanulók természet és környezettudatos szemléletének formálását, az egészséges testi és lelki 

fejlődését, sokoldalú személyiség fejlesztésüket, az egészséges és kulturált életmód és a 

testmozgás iránti igény kialakítását. Fontosnak tarjuk az egészséges, biztonságos és 

környezetbarát iskolai feltételek megteremtését. Számos iskolai rendezvénnyel, programmal, 

előadással próbáljuk tanulóink figyelmét felhívni az összetett ökológiai szemlélet fontosságára. 

Ezeket a programokat a gyerekek bevonásával, véleményük figyelembe vételével szervezzük. 

Közös élményekre, tapasztalatokra épülő, tevékenységorientált fenntarthatósági nevelésre 

törekszünk. 

 

 

 



                                                                           
 

Környezetvédelmi munkacsoport tagjai: 

 

Juhászné Wolf Edit –igazgató 

Hézső Magdolna-igazgatóhelyettes- biológia – földrajz szakos tanár 

Kovácsné Mónus Renáta-környezetvédelmi- technika- biológia szakos tanár 

Palásti Andrea-rajz- földrajz szakos tanár- munkaközösség vezető 

Török Ágnes- tanító- munkaközösség-vezető 

Móriczné Kerek Annamária tanár, osztályfőnök 

Csikósné Váradi Andrea tanár, osztályfőnök 

Daridáné Papp Erika tanár 

Balogh Edina- munkaközösségvezető vezető tanár 

Máté Gergő tanár, osztályfőnök 

Beke Anikó tanító, osztályfőnök 

Dezső Ágnes tanító, osztályfőnök 

Surányi Edit tanító, osztályfőnök 

Tőkés János - karbantartó 

 

 

Az ÖKOISKOLAI -munkatervünk szervesen illeszkedett az iskolai élet mindennapjaiba. 

Törekedtetnünk a tanítás-tanulás terén formálni a tanulók természet-és környezetszemléletét.  

 

 Az idei év kiemelt feladata volt az eddigi megkezdett munka folytatásaként a 

természettudományos tehetségkörünk munkájában, és mint ökoiskola is a társadalmi és 

természeti környezetünk védelme. 

Mindennapi tevékenységeinket a szelektív hulladékgyűjtés, a természetjárás, növény és 

állatgondozás, madárvédelem jellemzik. 

1. Ennek a szellemében indítottuk útjára az idei évben is a Tegyünk 

együtt a Földért levelezős versenyünket. Célunk hogy a diákok legyenek nyitottak 

környezetük tisztasága, esztétikuma és a világ globális problémái iránt. Fontosnak tartjuk, hogy 



                                                                           
 

gyerekek a környezetükért felelősséget érző, érte tenni akaró emberekké váljanak, Keressenek 

harmóniát az élő és élettelen természet között. 

Az iskola feladata ehhez a tudományos háttér biztosítása, a készség kifejlesztése, az 

egyéni felelősség felismertetése, pozitív szemléletű diákok nevelése. 

Ezen alapelvek mellett hirdettük meg az idei évben is levelezős versenyünket. 

Témakör a 2019/2020 es tanévben: A víz, vízvédelem 

A versenyre e korcsoporton belül 4 fős csapatok nevezhettek 

A feladatlapok megoldása szinte minden résztvevő csapatnak kiválóan sikerült. 

Pályázathoz tartozó feladat volt: 

A.) Társasjáték készítése  

/Készítsetek társasjátékot, melyben a vizek szennyezésére, védelmére hívjátok fel a figyelmet.  

Tervezzetek egy játékfelületet, szabályzatot, kérdéskártyákat – hátlapjukon a helyes válasszal, 

játékfigurákat, dobókockát. Ha mindezt elkészítettétek bármilyen, nektek tetsző technikával – 

tegyétek bele egy dobozba. Ha időtök, kedvetek engedi ezt is díszítsétek ki./ 

B.) Bemutató készítése 

Készítsetek bemutatót ( ppt), melyben a vizek szennyezésére, védelmére hívjátok fel a 

figyelmet. 

Maximum 10 diából állhat, igyekezzetek minél sokoldalúbban körül járni, megmutatni ezt a 

környezetvédelmi problémát. 

2. Hulladékgyűjtés –amit a diákok a családokkal együtt oldottak meg. 

Sajnos a központi hulladékgyűjtés a törvényi változások miatt és a 

pandémia miatt nem valósulhatott meg. 

 

3.Az iskola területén, napi szinten próbáljuk a szelektív hulladékgyűjtést 

népszerűsíteni, ennek érdekében helyeztünk ki gyűjtőket. 

 

4.A madárvédelem is kellő hangsúlyt kapott az év folyamán. Madártani ismeretek 

bővítése címén minden osztály bőséges ismeretanyagot gyűjtött össze, amelyet dokumentált 



                                                                           
 

is. A 4.b osztály tanulói nemcsak lakókörnyezetükben, hanem az iskola területén is 

gondoskodtak róluk . Külön köszönet Juhász Máriának és  tanítványainak és a Magyar 

madártani egyesület tagjainak. 

 

5. Iskolai óráinkon a helyi tantervbe épített helyi 

sajátosságaink megvalósultak: 

 

 Kása erdő növényei , állatvilága, éghajlata, talaja Önálló megfigyelés végeztetése. 

Irányított megfigyelések. Búvárkodás, adatgyűjtés digitális eszközökkel. 

 Az ötödik osztályban tanultak bővítése. /Kása erdő/ 

 Környezetvédelmi feladatok megoldása. Plakátok tervezése. Városunk 

környezetvédelmi tevékenységének megismertetése. 

 Gyakorlás, összefoglalás, egyszerű kísérleti eszközök készítése. Háztartási gépek, 

elektromos hálózat környezetünkben. Nagy magyar fizikusok élete és munkássága. 

 A távolabbi lakókörnyezet alapvető értékei. Természeti értékeink védelme. Nemzeti 

kincseink értékeink megismerése. Kísérletek önálló megfigyelések végzése.  

 Mikrokörnyezet környezetszennyezési akadályai. Az emberi test szervrendszereinek 

működését veszélyeztető hatások, azok következményei, megelőzési lehetőségek. 

Városunk víz, levegő, talaj környezetszennyezésének elkerülését segítő intézkedések. 

kapcsolattartás környezetvédelmi szakemberekkel. 

 Környezetvédelem.  Kiselőadások készítése. 

 Hódmezővásárhely és környéke földrajzi helyzete, földfelszíne, kőzetvizsgálata, 

vízföldrajza, éghajlata, időjárása, talajvizsgálata. Népi megfigyelések az időjárás 

változásaiban. A vizeink védelme. Környezetvédelem és a tennivalók. Regionális 

kérdések. Hódmezővásárhely természeti adottságai, életmód, gazdálkodás, gazdasági 

körülmények, településföldrajz, ipari létesítményeink, városunk gazdasági 

kapcsolatai/Európa országaival/ 

 



                                                                           
 

6. Madármegfigyelések a Kása erdő területén: 

Az első félévben megvalósult programok természetismeret órákhoz kapcsolódva. 

 

7.Tanulmányi séták a város területén 

A vírushelyzet miatt a tavaszi időszakban mindezt tanórákhoz kapcsoltuk virtuális séták 

segítségével. 

8. Rajzversenyek Iskolánkban iskolai és városi, megyei, országos szervezésben is sok 

pályázati lehetőséget megragadva alkottak diákjaink. Nagyszámú lelkes csapat tömöríti a, 

rajzolni szerető tanítványainkat, akik szívesen fejezik ki az ecset, a kréta papír segítségével 

érzéseiket sokszor a természet szeretetéről, a környezetvédelmi problémákról. A 

rajzszakkörösök segítik dekorációval, figyelemfelkeltő plakátjaikkal a jeles környezetvédelmi 

napok programjait is. Szakköri munkaterv és beszámoló a honlapunkon olvasható. 

 

9.Jeles napok: Jeles napok /Föld napja, Madarak, fák napja, Környezetvédelmi 

Világnap, Állatok világnapja, Víz napja stb/ alkalmával természetjáró túrákat rendeztünk. 

Tanítási órákon, online digitális munkarendben is megemlékezünk ezekről és 

beszélgetéseket, szerveztünk osztálykeretben. 

10.TESZ-VESZ TAVASZ programhoz való kapcsolódás a rendkívüli helyzet 

miatt elmaradt 

11.Iskolaudvar – tisztántartása folyamatosan végzett feladat volt. Nagy feladatot 

vállaltak a Covidhelyzet miatt iskolánk takarítói, karbantartói a tanév második felében. 

12.Happy hét eseményeihez minden évben kapcsolódunk így az idén is.Digitális 

keretek között végeztük a munkát. 



                                                                           
 

13.Egészségnap az idén nem tudtunk szervezni a létszámkorlátozó intézkedések miatt. 

A gyerekekkel a digitális oktatás során beszéltünk a témáról. 

14. Környezetvédelmi ökoszakkör: Munkaterve és beszámolója az iskolai 

honlapon olvasható. 

Hódmezővásárhely, 2020. május 11. 

         Juhászné Wolf Edit 

          igazgató 

 

 

 


