
 

MELLÉKLET 

 

AZ ÉVES ÖKOISKOLAI MUNKATERVÜNK MEGVALÓSULÁSA 

 

Iskolai öko-programunk második szakaszának 2. évébe lépett. A három évre kidolgozott 

ökoiskolai munkatervünk alapján az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg: 

 

A környezet- és természetvédelemre-, valamint a fenntartható fejlődésre nevelés 

intézményünkben nagyrészt hagyományos programjaink keretei közt valósul meg évek óta, ám 

azt minden évben kiegészítjük néhány új elemmel. Minden évben választunk például egy-egy 

aktuális témát, mely az adott tanévre szóló projektként meghatározza az iskola tevékenységét. 

Idei tanévünk – a „Média éve” volt. Programsorozatunkkal segítettük gyermekeinket abban, hogy 

könnyebben tájékozódjanak a különböző médiumok világában, tudják, mit hol keressenek, 

tudjanak élni a médiumok adta lehetőségekkel, s nem utolsó sorban, ismerjék az internet, a 

facebook veszélyeit, tudjanak ellenük védekezni, tanulják meg azok értelmes, ésszerűen 

korlátozott használatát. 

Tanévünk környezetvédelmi programja az iskola dekorációjával kezdődött. A diákok által 

készített rajzokkal, természetvédelmi plakátokkal, ásványgyűjteménnyel díszítettük a folyosót és 

a termeket. A „kiállítás” év közben is folyamatosan újult – gyermekeink legjobb rajzos munkáit, 

írásaikat, hétről-hétre mindenki megcsodálhatta és olvashatta a falakon, paravánokon. Tanulóink 

a rajzolásban és a képzőművészetek egyéb terén is jeleskedtek az idén: számtalan, - a különböző 

helyi, illetve környékbeli szervezet és az iskola által meghirdetett rajzpályázaton vettek részt, s 

ott sorra nagyon szép eredményeket értek el.  

A pályaválasztás megkönnyítését, a tájékozódás elősegítését szolgálta a „Légy képben” című 

pályaorientációs nap, a novemberi Pályaválasztási- és képzési vásár, valamint a pályaorientációs 

üzemlátogatás februárban 6. és 7. osztályos tanulóinkkal.  

Diákjaink környezettudatosságának erősítését szolgálta „A világ legnagyobb tanórája” c. 

projekt szeptember 28. és október 2. között. Rajzpályázataink, az „Állatok világnapja” 

rajzpályázat, ill. a karácsonyfadísz tervező pályázat gyermekeink természet-szeretetét, valamint 

kreativitását fejlesztették.  

A fenntarthatóságra nevelés különösen érdekes és szép színfoltja volt a „Nemzetközi 

könyvjelző-csere” projekt, valamint a „Fehér bot világnapja „alkalmából az „Együtt élünk” c. 

rendezvényen való részvétel.   

Tanulóink immár második éve látogatják a Bolyai Gimnázium Öveges laboróráit, ahol főleg 

olyan témákat választunk számukra, amelyek feldolgozása során saját maguk végezhetik el a 

tananyaghoz kapcsolódó kísérleteket. Nagyon népszerűek körükben ezek a foglalkozások.  

Októberben iskolánk diákönkormányzatával öko-hetet szerveztünk, melynek programjai közt 

szerepelt papírgyűjtés, szüreti mulatság a szülők közreműködésével, ismerkedés a média 

különböző területeivel, azok lehetőségeivel és veszélyeivel, valamint az „Okos iskola” kupa. Ez 

utóbbi azokkal a globális célokkal ismertette meg gyermekeinket, amelyek a fenntartható 

fejlődés alappilléreit képezik.  

November elején lampionos felvonulással és műsorral emlékeztünk Szent Mártonra, de 

ugyancsak ebben a hónapban együtt próbálhatták ki diákjaink azt is, milyen kreatív alkotásokat 

tudnak egy-egy tökből, illetve lepedőből létrehozni a Halloween-partyn.  

Az Egészségnevelési hónap alkalmából a tanórákon részletesen megtárgyaltuk az egészség 



fenntartásához kapcsolódó témákat, a kisebbekhez ellátogatott a védő néni, gyümölcsnapot 

tartottunk a technika órákon. Hagyományos Mikulás Kupánk nem csak az egészséges testmozgás 

és a szabadidő hasznos eltöltésének színtere volt, de a közösség építésére is lehetőséget nyújtott. 

December elején rohonci testvériskolánk diákjaival közös történelem-, ének- és 

földrajzórákon mélyítettük el a kialakulóban levő ismeretségeket, barátságokat – 

nyelvtudásunkon kívül. December 11-én – immár hagyományosan – a szombathelyi 

Műjégpályára vittük korcsolyázni gyermekeinket, ahol ismét vidám és önfeledt délutánt 

tölthettek el sportolni vágyó diákjaink.  

Az adventi időszakban a ráhangolódást kézműves foglalkozásokkal és Karácsonyi vásárral 

tettük teljessé. Decemberben minden osztály lázasan készülődött az iskolai karácsonyi vásárra, 

ahol a maguk által készített ajándékokat árusították, s a befolyt összeg az osztályprogramok  

költségeit csökkenti majd. 

Január 22-én, a Magyar Kultúra napján Kölcsey Ferencre és a magyar nép Himnuszának 

születésére emlékeztünk, s – csatlakozva az immár világméretű akcióhoz – sok millió 

honfitársunkkal együtt szavaltuk Kölcsey, Petőfi és Kisfaludy verseit. 

Iskolai sziklakertünket szülő-diák-tanár együttes összefogásával gondoztuk folyamatosan. 

Ebben lelkesen és aktívan segítettek nekünk a környékbeli vállalkozók is, melyből arra 

következtetünk, hogy konstruktív és jó kapcsolatot sikerült kialakítani velük.  

Mindenkori heteseink az öko-felelősök, akik ügyelnek a világítás lekapcsolására, az ajtók, 

ablakok becsukására, a szellőztetésre, stb. E téren még van hová fejlődni. A szelektív 

hulladékgyűjtés immár évek óta jól bevált gyakorlata az idén újabb lendületet vett, a Pont-velem 

akció megújulásával, melynek keretein belül – beváltható pontokért – már nem csak használt 

elemeket adhatnak le diákjaink, hanem egyéb elektronikai hulladékot is. A papír 

újrahasznosításának is megtaláltuk idén is a módját: a féloldalas papírlapokat gyűjtöttük és a 

nyomtatás során újra hasznosítottuk, a más fajta papírhulladék pedig a papírgyűjtés során lelt új 

„életcélra”. Intézményünk hagyományos foglalkozásai, a tanórák és a szakkörök során is 

megtaláltuk a fenntarthatóságra nevelés aktuális lehetőségeit: a természethez, illetve annak 

védelméhez kapcsolható témákat hangsúlyozva, s önálló kutatómunkát adva tanulóinknak. 

 Természetjáró szakkörünk jellegéből adódóan különösen nagy teret ad az öko-célok 

megvalósításának. Célja gyermekeink természethez való kötődésének megalapozása ismeretek 

átadása, helyismeret és szemléletformálás kialakítása. Munkánk során folyamatosan jártuk a 

környék élőhelyeit, ismerkedtünk a földrajzi-, biológiai- és honismereti jellegzetességekkel. A 

Pinka-parton is rendszeresen végeztünk különböző megfigyeléseket. E tevékenységek során 

diákjaink megtanulják és megszeretik az élőlények és a környezet megfigyelését, a kutatást, a 

természetjárást.  

A környezet- és természetvédelemmel, a kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos jeles napok 

az osztályközösségek által készített iskolai faliújságon jelentek meg, hívták fel a gyerekek 

figyelmét az aktuális témákra. De ennek szellemiségében tartottunk alsósaink számára szüreti 

mulatságot, a Nemzetiségek napján hagyományőrző játékokat, Tavaszváró foglalkozásokat az 

óvodásokkal, valamint Madarak és fák napján közös túrát és vetélkedőt a szülőkkel, óvodásokkal. 

Tanulóink tisztaságra, rendre való igényét a DÖK a „Tiszta, rendes osztály” versennyel 

erősítette. Az értékelés szempontjai között kiemelten fontosak voltak a környezetvédelmi- és az 

egészséges életmód kialakításának szempontjai (pl. szellőztetés, ablakok ne maradjanak nyitva, 

lámpák leoltása, kézmosás, virágok gondozása, szemét stb). 

  



Iskolánk munkájában nagyon fontos a helyi közösségi élethez kapcsolódó tevékenységek sora 

is. Tanulóink és dolgozóink évről-évre aktív szereplői a környező falvak kulturális és 

hagyományőrző programjainak: részt vettek a szüreti ünnepségeken, a pornóapáti-i folklórnapon, 

öregek napján, betlehemezésen, a felsőcsatári horvát napon. A segítségnyújtás kölcsönös. 

Örömmel mondhatjuk el, hogy rendezvényeink szervezésében, és iskolánk életének 

megkönnyítésében, táboroztatás költségeinek csökkentésében mi is sok segítséget kaptunk a 

szülőktől és a falvak önkormányzataitól.  Szoros kapcsolatot ápolunk az óvodákkal is: évente 

több közös programot szervezünk közösen. Ilyen volt idén a két nyílt nap leendő elsősök számára, 

a Madarak és fák napja, de a Családi napunkon is sok, - még óvodás korú kisgyerek játszott 

együtt a nagyobbakkal, leendő iskolatársaival. 

Intézményünk az Öko-program megvalósítása által nem csak új ismereteket nyújt diákjaink 

számára, de szemléletet is formál, nevel, reményeink szerint teret és lehetőséget teremt a jövő 

generációinak a mindennapi élet jobb, környezete iránt nyitottabb és EGÉSZ-ségesebb 

megélésére, s a szabadidő vidám és hasznos eltöltésének lehetőségeit is biztosítja. Tapasztalatunk 

az, hogy a hagyományos, jól bevált tevékenységek és programok most is működnek a megszokott 

keretek között. A környezetünk felé való nyitásnak és az együttműködésnek szép példája volt a 

projekt-héten a papírgyűjtés, a novemberi lampionos felvonulás, a karácsonyi vásár és az arra 

való készülődés, valamint a népismereti foglalkozások. Új elemként lépett be az elektronikai 

hulladék szelektív gyűjtése. A takarékosságra való törekvés és az irányában tanúsított 

odafigyelés még hagy kívánnivalót maga után, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy 

ez a hétköznapi gyakorlatban végre meghonosodjon, hiszen a gondolkodás és az életmód az, 

amelyen a legnehezebb akár a kisebb változtatást is elkövetni. Mindazonáltal, mivel korunk 

sürgető problémájáról szól ez a program, s mellesleg költségvonzata is van, mindent el kell 

követnünk, hogy mind dolgozóink, mind pedig diákjaink tudatformálásában aktívan 

közreműködjünk és érjünk el további eredményeket! 

 

Összesített táblázat a megvalósult programokról 

 

                 Feladatok, tevékenységek        határidő         felelős 

                                   

FOLYAMATOS FELADATOK AZ ÉV SORÁN 

Az ökoiskolai arculattal összhangban lévő  

dekoráció frissítése folyamatos 

aktualizálása (folyosók, tantermek)  

- virágok, plakátok, képek 

- beszámolók programjainkról 

- diákjaink munkái 

- jeles napok, nemzeti ünnepek 

 

 

 

 

ofők 

rajz szakos 

DÖK 

Rajz- és technika órákon a kapcsolódó témák,  

pályázatok kidolgozása 

 

 

technika, informatika- és 

rajz szakos 

öko-felelősök: a mindenkori hetesek 

(világítás, vizes blokkok, csapok, ajtók-ablakok, 

szellőztetés ellenőrzése) 

  

4-8. évfolyam, hetesek 

DMSP  

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában   



 Papír 

 Pet-palack 

 Használt elem 

 Egyéb elektronikai hulladék 

LV 

öko-csoport 

Féloldalas papírok gyűjtése és  

újrahasznosítása a nyomtatásban 

  

 minden pedagógus 

Civil szervezetekkel való kapcsolat keresése 

 

 öko-csoport, 

igazgató 

Oktató-nevelő munkában helyet kapnak a helyi  

közösségi élethez kapcsolódó tevékenységek 

 munkaközösségek 

Helytörténet kutatása, kiselőadások szervezése  

 

hon-és népismeretet 

tanítók 

Ének és énekkar: természetről szóló zeneművek, 

dalok 

  

ének szakos, tanítók 

Informatikai kutatómunka – öko témában  szaktanárok 

Természettudósok élete – kutatómunka az  

aktuális témákhoz 

 szaktanár 

Zöld órák   szaktanárok 

Kapcsolattartás és együttműködés  

testvériskoláinkkal 

 igazgató, 

nyelvszakosok 

Az iskola rendezvényei (Diáknapok, kirándulások, 

sportrendezvények, bálok) a lehető legkisebb 

mértékben terheljék a környezetet 

(közlekedés, energiafelhasználás, hulladéktermelés 

hulladék eltakarítás ésszerű megtervezése) 

  

szervezők 

Ahol lehetséges, törekszünk az anyagok 

újrafelhasználására, hasznosítására: 

 (gyűjtés, barkácsolás, játékkészítés, szemét-

szobor)   

 

 

 

szaktanárok 

Az iskola felhasználja a különböző kommunikációs 

csatornákat és a helyi médiát annak érdekében, 

hogy munkájáról minél többen hírt kapjanak. 

Iskolánk honlapjának folyamatos frissítése  

 

1 héten belül 

 

 

szervezők 

rendszergazda 

Sporteszközök használatának lehetősége a hosszú  

szünetekben. 

 

 

ügyeletesek 

 

Tanulmányi versenyeken való részvétel  szaktanárok 

Az iskola aktívan részt vesz a helyi közélet 

ökoiskolai célokkal összefüggő programjaiban.  

  

aktuális szervezők 

Az iskola belső kommunikációs csatornái tükrözik 

az ökoiskolai célokat. 

 

folyamatos 

ÖKO munkacsoport 

DÖK 



 ÖKO faliújságok (iskolai, osztály) 

 Honlap 
Ofők 

rendszergazda 

Együttműködés keresése vállalkozókkal  

(kertészet, borászat, biokertészkedők stb.) 

  

minden dolgozó 

                                                                        

AUGUSZTUS 

Az ökoiskolai arculattal összhangban lévő  

dekoráció kialakítása (folyosók, tantermek)  

 

    augusztus 31. 

ofők 

rajz szakos 

ÖKO munkacsoport megalakulása 

 

    augusztus 31. igazgató 

                                                                      

SZEPTEMBER 

iskolai öko-program megbeszélése,  

egyeztetés 

szeptember 18. 

 

öko-csoport vezetője,  

munkaközösségek  

Éves öko munkaterv készítése 

A programok megbeszélése és egyeztetése 

szeptember 18. öko-csoport vezetője, 

munkaközösségek  

Munkaközösségek munkaterveinek elkészítése az  

öko-program beépítésével 

szeptember 18. Mk- vezetők 

Pályaorientációs nap felsősöknek szeptember 29. ofők 

Természetjáró szakkör szeptember 7. ofők, szaktanár 

Tanmenetek elkészítése az öko-program és a 

projekt- hét beépítésével 

szeptember 25. szaktanárok 

„ A Világ legnagyobb tanórája” projekt 

Globális problémák feldolgozása, online verseny 

szeptembertől LV – technika szakos 

Nemzetközi könyvjelzőkészítő pályázat szeptember 30. Magyar szakosok,  

alsós ofők 

                                                                         

OKTÓBER 

Kirándulás a Family parkba  október 1. DÖK, ofők 

Tantestületi kirándulás október 2. Közalkalmazotti tanács 

Megemlékezés az aradi vértanukról október 6. Színjátszó szk. 

Öveges laborórák – Bolyai gimnázium október 8., 15. szaktanárok 

Egészségnap alsósoknak – védőnői foglalkozások október 14. alsós ofők 

A Fehér bot napja alkalmából az „Együtt élünk” c. 

rendezvény meglátogatása a 8. osztállyal 

október 15. osztályfőnök 

Projekt-hét 

  

október 19-22. öko-csoport, ofők 

minden pedagógus 

Megemlékezés a Köztársaság kikiáltásának  

 napjáról 

 

október 22. 

 

Színjátszó szk. 

Állatok Világnapi rajzpályázat meghirdetése október második  rajz szakos 



hete 

Fittségi mérés   testnevelő 

                                                                       

NOVEMBER 

Halloween-party november 2. DÖK 

Pályaválasztási- és képzési Vásár november 6. 7., 8. o. ofők 

Egészségnevelési hónap: 

 Gyümölcsnap (technika óra) 

 előadások 

 

november 

ofők 

szakos tanárok 

védőnő 

DÖK 

Lampionkészítés és felvonulás november 10. techn.,rajz szakos, ofők 

Rajzpályázat – „Családi délután” november alsós ofők 

Nyílt hét a felső tagozatban 

 

november 17-21. igazgató 

                                                                        

DECEMBER 

Mikulás Kupa (alsósoknak, felsősöknek) december 3-4. testnevelő, alsós ofők 

Közös órák a rohonci testvériskolával december 9. szaktanárok 

Állatvédők Vasi Egyesülete Rajzpályázata:  

„Ne vásárolj, fogadj örökbe!” 

december alsós ofők 

Karácsonyi dísz tervezése pályázat december alsós fők, rajz szakos 

Korcsolyázás december 11. testnevelő, DÖK 

Karácsonyi barkácsolás  december 12. ofők 

Idősek napi karácsony – táncosok közreműködése december 13.  

Karácsonyi műsor és Karácsonyi vásár, rajzpályázat  

eredményhirdetése  

december 18. Színjátszó szakkör, ofők 

                                                                           

JANUÁR 

A Magyar kultúra napja január 22. szaktanárok 

„Ne égess!” – A jövő tűzoltása Rajzpályázat január alsós ofők 

                                                                          

FEBRUÁR 

Farsang február 5. SzSz, DÖK 

Közlekedésbiztonsági rajzpályázat február alsós ofők 

Tavaszváró foglalkozás óvodásoknak február 25. FG 

Játékos sportvetélkedő Toronyban február 26. alsós ofők, KA 

„Vizek és mesterségek” – rajzpályázat a  

Víz Világnapja alkalmából 

február 29. alsós ofők 

 

MÁRCIUS 



 

Nyílt nap a leendő első osztályosoknak 

 

március 9-10. 

 

tanítók, igazgató 

 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

megünneplése 

 

március 11. 

 

Színjátszó szk. 

 

„Ne vásárolj Semmit” nap: figyelem felhívás  

a túlfogyasztásra 

 

március 21. 

 

DÖK, szaktanárok 

Biztonságos internethasználat – előadás alsósoknak március 22. AMK vezető 

ÁPRILIS 

Nemzetiségek napja április 1. szaktanárok 

Költészet Napi Szavalóverseny  

 

április 11. alsós tanítók, 

magyar szakosok 

A Föld napja – faliújság jeles nap április 22. DÖK 

GRAJAM horvát népdaléneklési verseny  

több település bevonásával 

április 22. horvát és ének  

szakosok 

„Te szedd” hulladékgyűjtő akció április 28. BSné 

Anyák Napja 1-4. évfolyam április 28-29. alsós tanítók 

Közlekedési-, Katasztrófavédelmi- és  

Elsősegélynyújtási Verseny + rajzpályázat 

 

 

alsós ofők, VKL 

MÁJUS 

Német népismereti foglalkozások alsósoknak május 3. német szakosok 

Madarak és Fák napja (óvodások bevonásával) május 13. öko-csoport, DÖK, ofők 

Vas Megyei Család-, Esélyteremtési és Önkéntes  

Ház rajzpályázata: „Az én családom” 

május alsós ofők 

Horvát nap Felsőcsatáron a táncosok  

közreműködésével 

május 21. PV 

Családi-és gyermeknap  

 

május 28. SzSz, DÖK, testnevelő 

minden pedagógus 

Nemzetiségi Kupa  május 31. testnevelő, igazgató 

JÚNIUS 

Környezetvédelmi Világnap – faliújság jeles napja június 6. DÖK 

Jutalomkirándulás  június 7. DMSP 

Tanulmányi kirándulások  június 9-11. osztályfőnökök 

8. osztályosok búcsúztatása, Ballagás június 14. 7. o., 8. o., igazgató 

Tanévzáró ünnepélyen Jó tanuló,  

jó sportoló verseny eredményhirdetése 

Faliújság szépségverseny eredményhirdetése 

Tisztasági- és öko verseny eredményhirdetése 

június 17. 

 

igazgató 

 



Nyelvi - népismereti tábor Baján irinius 20-22. nyelvszakosok

Nyári tábor irinius 20-24. szaktanárok

Az iiko-team tagiai:
. Fekete Gabriella
. skultétiné stubits zsuzsa
. Móriczné Pehm Anna
o Ladányi veronika
. LászI né Jusits Anna
o vargyasné kóbli Lilián

Fels csatár, 2016-06-30
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