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Készítette:  

Némethné Hadnagy Ágnes 

Veszprém, 2020. szeptember 

  



A TANÉV FELADATAI: 

 Hagyományaink, értékeink megőrzése, gyarapítása. 

 Tanulóink életmódjában a fenntarthatóság, a környezettudatosság, felelősség igénye 

váljék meghatározóvá. 

 Az iskolakert aktuális munkáinak folytatása ebben a tanévben is feladatunk. 

 Ősi mesterségek megismerése. 

 Környezeti munkákban aktív részvétel. 

 Téma napok megvalósítása lehetőség szerint. 

 Környezeti nevelési játékok napköziben, tanulószobán. 

 Rendszeres részvétel rajzpályázatokon. 

 Részvétel városi vetélkedőkön: Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja. 

 Iskolán belüli környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos versenyek,  

 Iskolaorvosi tájékoztatók, védőnői vizsgálatok, tanórák, előadások.  

 Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag, elem). Talán még a tantermekben is 

 Törekszünk a vízhasználat, a világítás és a papírhasználat területén is a 

gazdaságosságra. 

 Pedagógusaink mind tanórán, mind tanórán kívül személyes példamutatással 

képviseljék a fenntarthatóság értékeit. 

 Igyekszünk a szülőket is bevonni a fenntarthatóságra nevelésbe, ezért szervezünk 

olyan programokat is, melyekben ők is aktívan részt vehetnek. 

 Tartjuk a kapcsolatot a helyi környezetvédő szervezetekkel. 

KIEMELT SZEMPONTOK, CÉLOK  

- az újrahasznosítás 

- környezet iránt felelős gondolkodás kialakítása 

- környezetvédő szervezetek munkásságát követni 

- rossz szokások csökkentése 

- törekedni a minél kisebb ökolábnyomra 

- megismerni, óvni közvetlen környezetünk értékeit 

  



AZ ÖKOCSOPORT TAGJAI:  

Horváthné Koltai Edit intézményvezető-helyettes 

Némethné Hadnagy Ágnes tanár, zöld koordinátor 

Ódor Ágnes tanító, zöld koordinátor 

Kovács Géza diákönkormányzatot segítő pedagógus

Simon Gábor tanár 

Poór Zsuzsánna tanár 

Zachar Lilián tanító 

Wachtler József karbantartó 

ELSŐSEGÉLY SZAKKÖR (tömbösített) foglalkozásaival fejlesztendő:  

 másság elfogadása 

 veszélyhelyzetek felismerése 

 a szociális értékrend megismerése 

 a szociális viselkedés alapvető szabályainak megismerése és elsajátításának elősegítése 

 olyan iskolai légkör kialakítása, amelyben a gyerekek a közösség mindennapi életében 

megtapasztalhatják a megértés, az együttérzés, a segítőkészség előnyeit, hiánya káros 

következményeit 

 a helyes szociális szokások kialakításának segítése 

 személyes példamutatással, pozitív mintákkal a rájuk zúduló negatív hatások 

csökkentése 

 Készségfejlesztő gyakorlatok alkalmazása, a helyes szociális viselkedés 

megvalósítására 

  



ÖKO-KÓDEX 

Az iskolánkba járó diákok és felnőttek magukénak érzik, fontosnak tartják az alábbi pontok 

betartását a mindennapokban: 

1. Takarékoskodom a vízzel, használat után elzárom a csapot.  

2. A villanyt lekapcsolom, ha elhagyom a tantermet, öltözőt, folyosót. 

3. Szelektíven gyűjtöm a papír-, műanyag- és fémhulladékot, és ezeket az 

udvaron elhelyezett gyűjtőkbe teszem.  

4. Az elemgyűjtőbe helyezem az elhasznált elemeket.  

5. Megbecsülöm a kapott ételt, nem dobom ki. A felesleget az „Ételdobozban” 

helyezem el.  

6. Mindent megteszek környezetem tisztaságának megőrzéséért, nem hagyok 

szemetet magam után. 

7. Vigyázok iskolai környezetemre, szándékosan nem okozok kárt, nem rongálok. 

8. A zöld növényeket óvom, ápolom. 

9. Madáretető kihelyezésével, feltöltésével segítek a téli madáretetésben.  

10. Erőmhöz, ügyességemhez mérten részt veszek az újrahasznosításban. 

11. Törekszem az ökológiai lábnyomom csökkentésére. 

  



 

Időpont Esemény Felelős 

Szeptember Kültéri tanterem (alapok lerakása ) 

Ökoiskolai munkacsoport megújítása - Az iskola 

arculatának alakítása /dekoráció. 

Iskolakertben növények ápolása, termések gyűjtése 

ZÖLD-koordinátor értekezlet 

Szakkörök megalakítása 

DÖK-nap a szabadban 

Simon Gábor 

Horváthné 

Koltai Edit 

Simon Gábor 

Némethné 

Hadnagy Ágnes 

Kovács Géza 

Október Pálya-orientációs nap 

Növények gondozása az iskola épületében: minden 

osztályban legyen zöld  

A Világ Legnagyobb Tanórája - Európai Autómentes 

Nap programba bekapcsolódunk  

Városismereti Integrációs séta  

Versenyek:” Állatok világnapja- Zoo 

                      Ipari: Környezetvédelmi akadályverseny 

                      Padányi: Természetismereti 

csapatverseny 

osztályfőnökök 

Brenner Ildikó 

osztályfőnökök 

Némethné 

Hadnagy Ágnes 

November Mézes Reggeli 2020. 

Hasznosanyag-gyűjtés /papír, elem/ 

Aktuális teendők az iskolakertben- ökoszakkör 

Akvárium ápolása 

Madáretetők kihelyezése 

Amerikai Kuckó Környezetvédelmi interaktív 

foglalkozás (Megyei Könyvtár), ha folytatódik 

Horváthné 

Koltai Edit 

Kovács Géza 

Simon Gábor 

Némethné 

Hadnagy Ágnes 

Wachtler János 

Némethné 

Hadnagy Ágnes 



December Hagyományőrzés: Luca-búza vetése  

Ajtó-, ablakdíszek: karácsonyi dekoráció, 

ajándékkészítés  

Nagy Európai Karácsonyfa dísz és csere 

Karácsonyi cipősdoboz akció 

Fenyőfaállítás 

alsósok 

osztályfőnökök 

Poór Zsuzsánna 

osztályfőnökök 

Wachtler János 

Kovács Géza,  

Január Madáretetés  

Öko-fal frissítése 

Faliújságok, aktualitások 

Ódor Ágnes 

Némethné 

Hadnagy Ágnes 

osztályfőnökök 

Február Farsangra készülődés  

Fészekodúk kihelyezése  

Virághagymák ültetése cserépbe 

osztályfőnökök 

Wachtler János 

alsósok 

Március Kerékpáros közlekedés szabályai, ügyességi verseny 

Tavaszi munkák az iskolakertben  

Március 22: A víz világ napja - Látogatás a Vízmű 

telepre (pályázatra készülés) 

Brenner Ildikó 

Simon Gábor 

Posta Zsófia 

Némethné 

Hadnagy Ágnes 

Április Húsvét –öko-szemmel -dekoráció   

Virágok ültetése, gondozása   

Április 22. A Föld Napja -  

(Látogatás a Szennyvíztisztító telepre) 

Fenntarthatósági Témahét - Környezeti nevelés 

témakörben 

alsósok 

alsósok 

Lovasi Márta-

Némethné 

Hadnagy Ágnes 

osztályfőnökök, 

szaktanárok, 

tanítók 

Május Osztálykirándulások, kerékpártúrák   alsós-felsős 

osztályfőnökök 



Június Éves munka értékelése  

Versenyeredmények, jutalmazások 

Nyári táborok szervezése 

Némethné 

Hadnagy Ágnes 

Kovács Géza 

Ódor Ágnes 

Lovasi Márta 

Posta Zsófia 

Válogatás a Bakony – Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont 2018/19. évi 

ajánlatából 

program korosztály időtartam nevezés zárás 

Sétál a család 

Veszprémben 

-óvodás 

- ált. iskolás 

2-3x 1,5 órás séták 

Egyéni időpont 

egyeztetéssel 

okt. közepe 2020. május  

Gizella-nap 

Sétál a család… A 

zsidó múlt nyomában 

-7-8. 

évfolyam 

-középiskola 

2x 1,5 óra  Egyéni 

időpont egyeztetés 

folyamatosan  

Sétál a család… A 

Nagy Háb. nyomában  

-vetélkedővel 

-7-8. 

évfolyam 

-középiskola 

2x 1,5 óra  

előkészítő séta + 

vetélkedő 

szept. 21. döntő: okt. 

25. 

Sétál a család… Az 56-

os forr. és szab. harc 

nyom. 

-7-8. 

évfolyam 

-középiskola 

2x 1,5 óra  Egyéni 

időpont egyeztetés 

folyamatosan  

Sanyi Manó túrák: 

gyógynövényes, 

tájékozódás, vizes… 

-óvodás 

- ált. iskolás 

(alsó tagozat) 

1-1 túra ~2-3 órás 

időpont egyeztetés 

folyamatosan 2020. 

június 

Természetfotó pályázat -ált. iskolás 

-középiskolás 

-alkotó 

pedag. 

 november 

vége 

2020. 

márc.21 -

22. 

Berkenye – tanösvény 

(öko-túra) 

-óvodás 

-ált. iskolás 

-középiskolás 

~ 1,5 óra  

időpont egyeztetés 

folyamatosan 2020. 

június 



AGÓRA 

fenntarthatósági 

foglalkozás  

-óvodás 

- ált. iskolás 

havi 1-1 

foglalkozás  

30 ill. 45 perces 

szept. 21. 2020. jún. 

14. 

Malmok a Séden - 4-6. évf. 3x 1,5 óra + döntő okt. közepe 2020. ápr. 

közepe 

Rajtunk is múlik! 

levelező verseny 

(Váradi Lászlóné) 

3-8. 

évfolyam 

3 fordulós okt. közepe 2020. 

ápr.22. 

„Legek„ kirándulása eredményesen szereplő gyermekek részére 2020. 

június első 

hete 

„Gyalog kakukk” 

túra 

(Kísérlet) 

túra vezetőt,~ ajánlót 

keresünk 

-ált. isk. – 

középisk. --

pedagógusok 

Havi egy, hétvégi 

túra   

meghirdetés 

után egy 

héttel, 

havonta 

2020. 

június 

Az eddig meghirdetett környezetvédelmi és természetvédelmi foglalkozások külön 

egyeztetéssel, az intézményhez kiszállva továbbra is kérhető. 

„Zöld óvoda” és „Öko-iskola „címpályázatokban változatlanul segítünk. 

Gyógynövény kertek létesítése, előkészítő foglalkozások – együttműködő partnerek? 

 


