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„Olyan arányban halnak ki a Föld fajai, amit a dinoszauruszok kora óta nem tapasztaltunk, és 

mindezért mi, emberek vagyunk a felelősek. Sok faj a fennmaradásáért küzd az élőhelye 

eltűnése, a klímaváltozás vagy a környezetszennyezés miatt. A legtöbb, amit tehetünk, hogy 

segítünk megállítani vagy visszafordítani a fajok e tömeges kipusztulását. Óvjuk az 

élőhelyeiket és a biológiai sokféleséget azáltal, hogy csökkentjük a bolygót terhelő igényeinket, 

a fogyasztásunkat és a károsanyag-kibocsátásunkat, továbbá védjük a lakóhelyünket övező 

természetet, vagy természetvédelmi programokhoz csatlakozva bizonyos fajokat. Ha 

mindannyian megteszünk minden tőlünk telhetőt, azzal hozzájárulhatunk néhány 

veszélyeztetett faj túléléséhez. Addig pedig élvezzük azt, amink van!” 

Kath Stathers 

 

E gondolatok jegyében állítottuk össze ismét az idei munkatervünket, programjainkat. 

Harmadik éve vagyunk ÖKOISKOLA. Ez az év számunkra egy összegző év, melyben 

felidézhetjük, értékelhetjük az elmúlt 3 év ÖKOvállalásait, fejlesztéseit, eseményeit, 

tapasztalatait, hogy újra megpályázzuk az  ÖKOISKOLA címet. Jó hír és nagy örömünkre 

szolgál, hogy székhelyiskolánk is pályázott az ÖKOISKOLA címért és megnyerték, így 

összefogva, karöltve is tudunk ötleteket sugallni egymásnak.  

A 2021/2022-es tanév munkatervének megvalósulása a következőképpen alakult: 

 

1. Az 2021/2022-es tanév megvalósult programjai, tevékenységei: 

Szeptember: 

 Erdei iskolában négy napon keresztül ismerkedhettek meg a falusi élettel, a háztáji 

állatokkal az alsótagozatos tanulók Mikóházán. Gyönyörű természeti környezetben 

túráztak, csónakáztak, horgásztak diákjaink, melyet nagyon élveztek. 

  

https://www.citatum.hu/szerzo/Kath_Stathers
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 Az őszi papírgyűjtés hagyományos módon zajlott, függetlenül a pandémiától. 

 Európai Mobilitás Hét keretében a tanulók, pedagógusok, szülők elindultak 

kerékpárral a Városháza felé. Az időjárás nem szegte kedvüket. Nagy volt a 

lelkesedés. 

                           

Október: 

 Állatok világnapja alkalmából állatsimogatót szerveztünk, melynek igen nagy 

sikere volt. Egy különleges állatbarát doktornő elhozta tanítványainknak egzotikus 

állatait: madárpókot, kígyókat, szalamandert, csótányokat stb. Az óvodások is 

meglátogatták rendezvényünket. Különösen tetszettek nekik a kiskutyusok, a 

nyuszik, macskák és az egyetlen egy tyúk. 

A jeles napot egy rajzkiállítás koronázta meg. 
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 Az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállításon jártunk 

Budapesten, ahol sok érdekességet láttunk. 

 

 Októberben a Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

"Lombhullató környezetismereti" csapatversenyen iskolánk 3. és 4. osztályos 

tanulói, 1. helyezését értek el! 

    November: 

 A JÖVŐ HŐSEI Ifjúsági élményprogram pályázatunk nem nyert sajnos, így nem 

jutottunk fel Budapestre. 

 Az egészségügyi héten minden tanuló osztálykeretek között vetélkedett saját 

osztálytársaival. 

December: 

 Luca-napi kupánk elmaradt testnevelő kollegánk és a gyerekek sorozatos betegsége 

miatt. 

Január: 

 Januárban beindítottuk a téli madáretetést. Az Ökofaliújságon a felelős osztályokat 

kifüggesztettük. 

Február: 

 Az ÖKOfarsangi mulatság osztályszinten zajlott. A tanulók törekedtek arra, hogy 

jelmezük újrahasznosított anyagokból készüljön és az ötletes jelmezeiket a természetből 

merítsék. 



 

5 

           

 „A természet újjáéledése” osztályok közötti versenyen a tanulók magokat csíráztatnak 

az osztálytermükben, melyeket a jó idő beköszöntekor ki tudnak ültetni majd az iskola 

kertjébe. 

          

       

   Növényeink májusban, júniusban 
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Március: 

Víz világnapja- Tapolcára túráztunk kerékpárral és gyalogosan (az 5. és 8. osztály, 

valamint a 3. és 4. osztály), mely programon a vizek és vízparti helyek élővilágát vizsgáltuk. 

 

 

Április: 

Fenntarthatósági témahét 

0. nap A Föld napja- kerékpároztunk a városi rendezvényekre 

https://minap.hu/cikk/fold-napja-miskolc-napja?fbclid=IwAR1Vrlv4AGr-

PIr62rJvm2LJAfB1HASyll8b65yxHQHgViB91JdBWIWcFN0  

 

1. nap  Egészségügyi előadás 

Áder János online megnyitójának megtekintettük.  

Egészséges étkezés- zöldségeket, gyümölcsöket kóstoltunk. 

 

2-3. nap Tanórákon felhasználtuk azokat az óraterveket, melyek a honlapon 

találhatók. 

https://minap.hu/cikk/fold-napja-miskolc-napja?fbclid=IwAR1Vrlv4AGr-PIr62rJvm2LJAfB1HASyll8b65yxHQHgViB91JdBWIWcFN0
https://minap.hu/cikk/fold-napja-miskolc-napja?fbclid=IwAR1Vrlv4AGr-PIr62rJvm2LJAfB1HASyll8b65yxHQHgViB91JdBWIWcFN0
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Papírgyűjtés- Tavasszal is nagy lelkesedéssel gyűjtöttük a 

papírhulladékot. 

                       

Élőképet alkottunk. (I love Earth) 

 

 4.nap  A sportnapon kimozogtuk magunkat. 

   

 5.nap  Az iskolát és környékét szépítettük. 

   

 A Fenntarthatósági Témahét keretében meghírdetett „Mesélő vízcsepp” országos 

pályázaton 3. helyezést ért el tanítványunk. 
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Május: 

 Erdei tábor- Zánkán az 5. és 6. osztályos tanulók élvezték a Balatoni táj szépségét. 

Emellett izgalmas, érdekes játékokon, programokon vettek részt.  

     

 Madarak és fák napja- Figyelemfelkeltő, hasznos előadást hallgattunk meg ezen a 

napon. Jónéhány madártollat kellett felismernünk. 

    

 Terepfutás – hétvégi sportprogram 

 6. Yeti MTB kupa - hétvégi sportprogram  

 Streetball- A hónap utolsó péntekének délutánján sportolási lehetőséget biztosítottunk 

e sportág szerelmeseinek. A városi rendezvényre sokan érkeztek. Nagy volt a küzdelem, 

mely sok szép eredményt hozott. 
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Június: 

 Méhek Világnapja Az előadás és bemutató nagyon hasznos volt számunkra. 

Köszönjük szépen. 

  

 DÖK nap a gyereknappal együtt került megrendezésre. Programjaink között szerepelt: 

kadályversenyek kerékpárral, rollerrel; ugrálóvár; lovaglás alsó- és felsőtagozatnak. 

Mindenki nagyon jól érezte magát. 

 Tanulmányi kirándulás  

Gyalogtúra Leányvárra, a Homokkő forráshoz, úticél Kisgyőr. A résztvevő 7.o. és 

kísérő tanáraik kellemesen elfáradtak. 

     
Biciklitúra Diósgyőrbe – alsótagozat. Tanítványaink megtekintették Diósgyőr 

nevezetességeit, majd fagylaltoztak. Mindemellett ezen a napon is kerékpárral 

közlekedtek, erősítve az egészséges életmód szemléletét. 
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 Lovaglás a lovardában az utolsó tanítási napon - 2. és 3. osztály. 

   

 Balatoni 5 napos tábor a 2. és 3. osztályos gyerekeknek. Hatalmas élményt jelentett 

tanítványainknak. 

 

2. Az iskola működtetésében megvalósult feladatok a fenntarthatóság 

jegyében: 

- szelektív hulladékgyűjtés működtetése; 

- takarékoskodás vízzel, árammal – ennek rendszeres ellenőrzése az Energia őrjárat 

keretén belül; 

- irodaszerek, takarítószerek beszerzése során lehetőség szerint környezetbarát termékek 

választása; 
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- az intézmény zöld területeinek gondozása, tisztaságának megőrzése a karbantartó, a 

szülők, nevelők és a gyerekek közreműködésével; 

- növénygondozás: 

o osztálytermekben, folyosókon 

o udvaron: faöntözés, a facsemeték erősítése karókkal, az osztályok virágos 

kiskertjének gondozása 

- téli madárvédelem megszervezése; 

- ökofarsang szervezése- újrahasznosított anyagok felhasználása; 

- magaságyás elkészítése, beültetése; 
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- vízgyűjtő hordó beszerzése. 

          

3. Ökoiskolai kommunikációs tevékenységeink:  

- az iskola honlapján és facebook-oldalán beszámoltunk az aktuális eseményekről; 

- az ökofaliújság folyamatos frissítése; 

- a szülői értekezleteken tájékoztattuk a szülőket rendezvényeinkről; 

- a szülőket bevontuk iskolai tevékenységeinkbe; 

- az Ökoiskola hálózat hírlevelének figyelemmel kísérése. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosa

gra_neveles  

 

4. Együttműködés terén végzett tevékenységeink: 

- együttműködés a szülői közösséggel, 

- együttműködés a székhelyiskolánkkal, a Szilágyi Dezső Általános Iskolával, 

- együttműködés a Miskolci Tankerületi Központtal, 

- a papírgyűjtés kapcsán évek óta együttműködés a Tisza-Bérc Kft.-vel, 

- együttműködés a Praktikerrel. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles

