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BESZÁMOLÓ 

az ÖKO munkaterv 2021-2022 -es tanévben történő megvalósulásáról 

 
- Augusztusban megalakult az új ÖKO munkacsoport, Major Györgyné, Botz Ágnes és 

Láng Andrea részvételével. Augusztus 25-én, az alakuló értekezleten, elkészült az 
Ökoiskolai munkaterv. 

 

- Szeptemberben a Gyaloglás világnapja alkalmából gyalogtúrát szerveztünk 
Füzesligetbe, testnevelés óra keretén belül. 

 

- Októberben, a DÖK részvételével, papírgyűjtést hirdetett az iskola, melyben a diákok 
és szüleik is lelkesen részt vettek. Október közepén, az Állatok világnapja alkalmából, 
plakátokat készítettek alsótagozaton az osztályok, melyen veszélyeztetett fajokat 
mutattak be a gyerekek. 

 

- Novemberben versenyfelhívást hirdettünk, melyre újrahasznosított anyagból készült 
munkadarabokat vártunk, de sajnos a tanulók nem voltak lelkesek, nem pályáztak a 
versenyre. 

 

- Decemberben részt vettünk, az Oktatási Hivatal által szervezett online Ökoiskola 
találkozón. Az alábbiakban összefoglalom a találkozón elhangzottakat. A program 
témája a természetben töltött idő pszichológiai hatásai és pedagógiai felhasználási 
lehetőségei voltak.  
 

Nagyon nagy problémát jelent napjainkban: 
- a túlzottan ingergazdag világ, melyben a gyerekek túlstimuláltak,  
- túl sok tananyag, 
- demotivált gyerekek a természetben szabadon töltött idő csökkenése 
Ennek okai: 
- Sok területet beépítenek.  
- A gyerekek többnyire a számítógéppel és okostelefonnal foglalják el magukat 

hétköznap, hétvégén egyaránt. 
- A szülők nem töltenek elég időt a gyerekekkel, nincs természetjárás, mint közös családi 

program. 
 
A természetben töltött idő jelentősége 

- Heti öt óra természetben töltött időre van szükségünk fizikai és mentális egészségünk 
megőrzése érdekében. 

- A kint töltött idő ne legyen irányított. A környezetben való csellengés, haszontalannak 
tűnhet, de nem az. Elősegíti a későbbi irányított figyelmet. 

- Az Ökoiskolákban több lehetőséget kell adni a természet szabad megismerésére, nem 
túlszervezett formában, hanem kötetlenül. 

- A természetben való jelenlét pozitívan stimulálja az idegrendszert, és minden 
érzékszervünkre jól hat. 
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- Nagymozgások fejlesztésére kiváló teret ad a fáramászás, ugrálás stb. Amennyiben 
nem kapja meg ezeket az ingereket a gyermek, figyelemzavar, hiperaktivitás lehet a 
következménye, mert az idegrendszernek hiányoznak ezek az ingerek. Tornateremben 
leképezve, nem érünk el olyan jó hatást, mint a természetben. 

- A gyerekekre nyugtatólag hat a növényeket, természetet ábrázoló képek jelenléte a 
tanteremben, ezért ezek elhelyezése javasolt. 

- Komplex pedagógiai programok hiánya 
- A környezeti problémákat az iskolában jobban meg kellene jeleníteni, komplex 

pedagógiai programban, azaz nem csak biológia órán, hanem más műveltségi területen 
is meg kellene jelenjen. 

-  Környezettudatosság kialakítása 
- Az iskolának segíteni kell, hogy a diákok magukénak érezzék a környezetüket. 
- Környezettudatosságot formáló hatása van a havi rendszeres programok, témanapok, 

témahetek szervezésének. 
- Terepgyakorlatok, madármegfigyelés, madárgyűrűzés, madáretetés, véradás 

szervezése az iskolában, szelektív hulladékgyűjtés, szemétszedés szervezése, faültetés, 
látogatás családi gazdaságokban stb., mind elősegítik a szemléletformálást, 
szemléletváltást. 
Az előadás végén bemutatkozott több iskola, elmondták, hogy mit tesznek a 
környezetvédelem érekében. 

 

- Februárban, az 5.b. osztály, szemétgyűjtésre indult, a Grund mögötti erdőbe. Az 
osztály lelkes tanulói összesen 15 zsák szeméttől szabadították meg a területet. 

 

- Márciusban, a Víz világnapja alkalmából, rajzpályázatot hirdettünk alsó tagozaton, 
ahol nagyon szép munkák készültek, valamint regisztráltuk az iskolát a 
fenntarthatósági témahétre.  
 

- Áprilisban, a Föld napja alkalmából, rajzpályázatot hirdettünk felső tagozaton, mely 
során az alkotásokban az éghajlatváltozás káros hatásait kellett bemutatni. 
Az elkészült munkák az iskola emeletének folyosóját díszítették. 

 

2022. április 25-29-ig, alsó és felső tagozaton egyaránt, fenntarthatósági témahetet 
tartottunk, melynek kiemelt témái a víz, az egészségvédelem és a felelős fogyasztás volt. Ezek 
mellett a hulladék, mint állandó téma is megjelent. Megadott témák, tematikus óratervek és 
mintaprojektek segítették a tematikus hét megvalósítását. 
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BESZÁMOLÓ 
Jakus Anita 
3.a. osztály 

Téma: Cseppben a tenger 
 
A választott témában változatos feladatokat oldottunk meg. Főleg csoportmunkában 
dolgoztunk. Sok új ismeretet sikerült szerezni a gyerekeknek a vízzel kapcsolatban. 
Élvezetes és tanulságos volt ez a pár óra. 
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BESZÁMOLÓ  

Botz Ágnes 

4.a osztály 

létszám:24 fő 

Téma: Kik laknak a patakban? Kik laknak a tavakban? 

 

A környezetismeret, testnevelés, technika órák anyagába építettem bele a témát. 

Testnevelés órán a patakparton sétáltunk, ahol megfigyeltük milyen növények és állatok élnek 
a vízben és a vízparton. 

Környezet ismeret órán megismerkedtünk a hazai tavainkban élő halakkal, kétéltűekkel. A 
vízparton és a vízben élő madarakkal. Videóban megtekintettük a Vizek mentén c. kisfilmet 38 
percben. 

Technika órán készítettünk vízi és vízpari állatokról egy tabló képet. Mindent összevetve egy 
jól sikerült hetünk volt, ahol sok újdonságot tudtak meg a gyerekek a vizek élővilágáról. 

Még több videót szeretnének a környezetismeret órákon megnézni és beszélgetni róla. 

 

Technika órán készítettünk vízi és vízpari állatokról egy tabló képet. Mindent összevetve egy 
jól sikerült hetünk volt , ahol sok újdonságot tudtak meg a gyerekek a vizek élővilágáról. 

Még több videót szeretnének a környezetismeret órákon megnézni és beszélgetni róla. 
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BESZÁMOLÓ 

Karisztlné Czanka Enikő 

3.b 

Létszám: 19 fő 

Téma: Vízipók birodalma 

 

Adott órákon megvalósult: Irodalom, környezetismeret, technika 

Témánk a Vízipók birodalma volt, melyet beépítettem az irodalom, környezetismeret, 
technika óráimba. 

Irodalom órán megismerkedtünk a régi klasszikus Vizipók csodapók rajzfilmmel és a meséből 
kiragadott pillanatképeket kirakták a gyerekek kirakós játék keretében. 

Környezetismeret órán megtekintettünk a búvárbókról egy ismeretterjesztő filmet 25 
percben, majd a gyerekek csoportmunkában feladatlapot oldottak meg a kisfilmben hallottak 
alapján. Kimentünk a közeli Szilas- patakhoz és az iskolai kistóban is vízi állatok után kutattunk, 
több- kevesebb sikerrel. 

Technika óra keretében pedig készítettünk egy búvárpókot légbuborékkal ˝a fenekén˝. 

Mindent összevetve jól sikerült a hetünk, a gyerekek sok új információhoz jutottak a 
búvárbókról, mely nagyon tetszett nekik. Sokan mondták, hogy szeretnének még többet 
megtudni erről az aprócska élőlényről. A gyerekek a rajzfilmből megismert Csodapókot várták 
és helyette kaptak egy nagy vízalatti vadászt, aki csak arra vár, ami az útjába téved elkapja. 
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BESZÁMOLÓ 
Kovács Árám 

5.a.osztály 
Téma: Kik laknak a tavakban? Kik laknak a patakban? 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – a jólbevált 
hagyományt folytatva - 2022 év április 25 –29. közötti 
hétre hirdette meg a 7. Kárpát-medencei 
Fenntarthatósági Témahetet. Intézményünk - hűen 
elveihez - idén is részt vett 
tevőlegesen az említett 
rendezvényen. A priorizáció 
elsősorban olyan reál 
diszciplinákat ölelt fel, mint a 
természettudomány, a 
földrajz, illetve a biológia. Az 
érintett szaktanárok a 
munkaközösség, valamint az 

iskolavezetőség 
gondoskodása mentén álltak 

elébe az idei Fenntarthatósági Témahét kihívásainak. Így került sor 
reám, nevezetesen Kovács Árámra, hogy természettudomány, 
valamint biológia szakos tanárként 2 x 45 percet jelentő témahéthez 
tartozó tanórát szervezek kedves tanítványaimnak. A választás az 5. a osztályra esett. 
Egyrészről, mert osztályfőnökként sikerült ezzel az osztállyal megkapni a biológia szakteremet, 

másrészről: nagyon tetszetősen hangzott a „Kik laknak a patakban? 
Kik laknak a tavakban?” címmel fémjelzett vízhez köthető téma. 
Az óraterveket, a miniprojekteket is felhasználva eredményesen 
történt meg a ráhangolás, amit az érzékenyítő játék tovább 
fokozott. Az egyik csúcspontot a víz-kvíz jelentette, mert ugyan 
játékos köntösben, de mégis versenyhelyzetet követelő primér és 
szekunder motivációval bírt. 
 Egyszerre szolgálta a kompetenciaképzéshez szükségszerű 
elsajátítási célrendszereket, de ugyanakkor a teljesítményi 
célrendszereket is ötvöztető elemként jelenített meg az adottságok, 
a képességek, a jártasság és a készségek fejlesztése terén. 
Természetesen a vizsgálat és az értékelések is nagy sikernek 
örvendtek, különös tekintettel arra, hogy a csoportmunkát 
kooperatív, valamint adaptív pedagógiai elemekkel tűzdeltünk meg. 
Végül a zárás és a levezető játék is meghozta maga gyümölcsét, mely 
a gyerekek flow szintjét fokozta, de ugyanakkor a mentális és 
pszichés vissza hangolódást is nemesen szolgálta. Külön köszönet 
övezze a szervezőket a témahét kidolgozása kapcsán, továbbá 
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hálásak vagyunk az aprólékosan, oknyomozói pontossággal kidolgozott óratervkészítőnek, név 
szerint Néder Katalin asszonynak a mellékletek végett is.  

 

Beszámoló 
Pitlikné Fekécs Valéria 

 
 

A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola idén is 
csatlakozott az országos kezdeményezésű 
fenntarthatósági témahéthez, amelyet 2022. április 
25-29. között bonyolítottak le az általános és 
középiskolák. A témahét kiemelt célja a környezet 
védelmével kapcsolatos érzékenyítés és 
szemléletváltás. Fontos, hogy a gyerekek érezzék a 
téma fontosságát, valamint lássák, hogy egy kis 
odafigyeléssel maguk is sokat tehetnek a Föld 
védelmének érdekében. 
A 2021/2022-es tanév kiemelt témái a víz, az 
egészségvédelem és a felelős fogyasztás. Ezek 
mellett a hulladék, mint állandó téma is megjelenik. 
Ezekben a témákban kiemelten kezeljük az egyéni, a 
kisközösségi és a társadalmi felelősségvállalás 
lehetőségeit. 
Napjainkban egyre súlyosabb problémát okoz a 
globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő 

energiakészlet és a klímaváltozás, ezért az iskola ötödik osztályos tanulói elsősorban a vízzel 
és vizek védelmével foglalkoztak. Ezen kívül a témának aktualitása is volt, hiszen március 22. 
a víz világnapja április 22. pedig a Föld napja volt. 
A témahét során a gyerekek érzékszervi vizsgálatokat végeztek, amely során közösen 
megállapították, mennyire eltérőek lehetnek egymástól a folyóvizek, ásványvizek, gyógyvizek 
vagy éppenséggel az általuk fogyasztott csapvíz. Közösen felfedezték a Föld vízkészletének 
mennyiségét és ebből milyen csekély mértékű az ivóvíz aránya, így felismerték a 
víztakarékosság, az édesvízkészlet védelmének fontosságát. Felmértük a vízhasználati 
szokásokat, gyűjtöttek érveket a különféle vizek fogyasztása mellett és ellen. 
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Sokféleképpen igyekeztünk körül 
járni a témát, többek között rajzos 
és matematikai feladatokkal, 
mondák olvasásával, vízhez 
kapcsolódó szólások párosításával. 
A gyerekek élvezték a 
csoportmunkában megoldott 
feladatokat, amelyek vízkészletre 
és a víztakarékosságra 
vonatkoztak. Azt is 
megfigyelhették, hogyan jelenik 
meg a víz a különböző művészeti 
ágakban. 

Zárásként közösen megfogalmazták gondolataikat a víz jelentőségével kapcsolatban, valamint 
megállapították, hogy ők maguk milyen cselekedetekkel tehetnek a vizek védelmében és 
takarékosságának érdekében. 
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BESZÁMOLÓ 

Mihály Dóra 

6.a. osztály 

Téma:Az élelmiszer hulladékok csökkentésének módjai 

 

A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola idén 
is csatlakozott az országos kezdeményezésű 
fenntarthatósági témahéthez, amelyet 2022. április 
25-29. között bonyolítottak le az általános és 
középiskolák. A témahét kiemelt célja a környezet 
védelmével kapcsolatos érzékenyítés és 
szemléletváltás. Fontos, hogy a gyerekek érezzék a 
téma aktualitását, valamint lássák, hogy egy kis 
odafigyeléssel maguk is sokat tehetnek a Föld 
védelmének érdekében.  
A 2021/2022-es tanév kiemelt témái voltak: a víz, az 
egészségvédelem és a felelős fogyasztás. 
Az iskolák maguk dönthették el, hogy a három 
kiemelt téma közül, melyik köré építik fel a 
tanórákat. 

A szemléletváltás érdekében, hogy a felelős fogyasztást támogassuk a 6. évfolyamon tanuló 
gyerekek az élelmiszerhulladékok csökkentésének mindennapi módjaival ismerkedtek meg 
játékos feladatokon keresztül.  
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- Májusban, a tervezett papírgyűjtés elmaradt 

 

- Egész évben, osztályonként, szelektíven gyűjtöttük a műanyag tejespoharakat, 
valamint gondoskodtunk a használt elemek összegyűjtéséről és elszállításáról. Az 
osztályok többsége, célul tűzte ki, hogy a tízórait és az uzsonnát, 
papírcsomagolásmentesen hozza, helyette műanyag dobozt használtak. A 
tudatosságnak köszönhetően, a hulladékmennyiség, csökkenő tendenciát mutat 
iskolánkban. 

 


