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Mottónk: 

„Örökösen "meghódítjuk" a természetet, a teret, hegyeket, sivatagokat, baktériumokat 

és rovarokat, ahelyett, hogy megtanulnánk, hogyan lehet egy harmonikus rendszerben 

együttműködni velük.” 

 

Alan Watts 

 

 Iskolánk a 2017/2018-as tanévben elnyerte az ökoiskolai címet, azóta fontos 

faladatunknak tekintjük a cím elnyerésével járó ökoiskolai célkitűzéseink megvalósítását.  

Az iskola megalakulása óta nagy figyelmet fordítunk diákjaink természet- és 

környezettudatos szemléletének formálására, az egészséges életviteli szokásainak 

kialakítására. Ennek megfelelően állítjuk össze az éves ökoiskolai munkatervünket, iskolai 

programjainkat. 

  

A tanév során a következő feladatokat sikerült megvalósítanunk: 

 

 Az iskolai alakuló értekezleten, megválasztottuk a munkacsoport új tagját, mivel 

személyi változások történtek. Az idei tanévtől Veiner Veronika, tanító, 

fejlesztőpedagógus, gyermek –és ifjúságvédelmi felelős segíti a munkacsoport 

működését. 

 Szeptember elején elkészítettük az éves munkatervet, ebben meghatároztuk a kiemelt 

feladatinkat, fejlesztési célkitűzéseinket, a fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló 

tevékenységeinket. http://csicsosuli.hu/letoltesek.php 

 Az iskolai élet minden terültén törekedtünk a fenntarthatósági fejlődés szempontjainak 

figyelembevételére, takarékoskodtunk az energiával, vízzel, szelektíven gyűjtöttük a 

papír, műanyag, PET- palack, alumínium, használtelem és fényforrás hulladékot. 

 Az iskola udvarán komposztálót alakítottunk ki. Műanyag komposztládákat 

vásároltunk. 

 Kiemelt faladatok között szerepelt az Életrevaló 7. szokás mentálhigiénés program 

bevezetése, ebben minden pedagógus, diák részt vett. A programhoz elkészítettük az 

iskola zsibongójában és minden osztályteremben Életrevaló fát, amely a 7 

legfontosabb szokás egymásra épülését hivatott bemutatni. Elkezdtük megismertetni a 

gyerekekkel a 7 szokás programelemeit, osztályszinten havi, heti, iskolai szinten havi 

tervezőt készítettünk. 

 A papírgyűjtés helyett Lim-Lom turkálót szervezett a DÖK Dombi Gábor 

vezetésével, az ökológiai lábnyom csökkentése céljából. 

 Fokozott figyelmet fordítottuk az értékmegóvásra a rongálások megakadályozására, az 

iskola környezetének, osztálytermeknek szebb és barátságosabbá tételére. 

 A tanulóinkat tudatosan ösztönöztük iskolai környezetük, megóvására és tisztán 

tartására. Az ősz folyamán elindítottuk a „Tisztasági őrjáratot” és egy kidolgozott 

szempontsor alapján ellenőriztük az osztálytermek rendjét, tisztaságát. Sajnos itt van 

még mit fejlődnünk! 

 A gyerekeket aktívan bevontuk az iskola parkjának gondozásába. Őszi és tavaszi 

takarítási akciót szerveztünk. 

 Tovább folytattuk az iskolai faliújság zöldítését, ismeretterjesztő cikkeket olvasgatva 

bővíthették a gyerekek a természettudományos ismereteiket. Sőt az évszakokhoz 

kapcsolódóan magyar költők verseinek bemutatásával is a természet szépségeire 

próbáltuk a gyerekek figyelmét felhívni. 

http://csicsosuli.hu/letoltesek.php
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 Fontosnak tartottuk az iskolai dekorációk évszakokhoz, jeles napokhoz való igazítását, 

a tanulók alkotásainak kihelyezését. A dekorációk elkészítésében a gyerekek is aktív 

szerepet vállaltak. 

 A SZM- elnök Varga Judit kezdeményezésére, Óbudavár Községi Könyvtár anyagi 

támogatásával, meghívtuk iskolánkba Hajdu Zsanett biológust, aki „A trópusok 

ajándékai” és „Costa Rica élővilága” című fantasztikus előadásával kápráztatta el 

tanítványainkat. 

 Október folyamán a 7. és 8. osztályos tanulók Lóczy Lajos Gimnázium Öveges–

laborjában jártak Balatonfüreden, ahol természettudományos ismereteiket bővíthették 

látványos kémiai kísérletek, biológiai vizsgálatok elvégzésével. 

 A téli hónapokban minden osztályban az éltkori sajátosságok figyelembevételével Dr. 

Oláh Kálmán háziorvos tartott ismeretterjesztő, interaktív előadást a legfontosabb 

elsősegély-nyújtási és balesetvédelmi ismeretekről. Minden gyereknek gyakorlatban 

bemutatta, megtanította a szakszerű újraélesztés technikáját, a stabil oldalfekvést. 

 A pályaorientációs nap programjába is próbáltunk egy kis természet és-

környezettudatosságot becsempészni. Ezen a napon tanulóink több érdekes előadáson, 

bemutatón vehettek részt. A legtöbb tanuló számára maradandó élményt jelentet egy 

volt tanítványunk „A meteorológia jelentősége a repüléstechnikában” című 

elődadása. A gyerekek megismerkedhettek népi kismesterségek, fazekasság, 

kosárfonás, szalmadísz készítés, a hagyományos állattartás, házi sajtkészítés 

fortélyaival. Sőt, patchwork  kiállításon megcsodálhatták azokat a használati 

tárgyakat, amelyek az otthon fellelhető textilhulladékokból készültek. 

 Az ősz folyamán őszi témanapot szerveztünk, amelynek a környezet és 

természetvédelem volt a fő témája. A gyerekek hat állomáson, játékos feladatok 

megoldása közben adhattak számot ismereteikről. 

 A tél közeledtével a természetvédelmi szakkörösök aktív részvételével kihelyeztük az 

iskolánk parkjában a madáretetőket. A hideg beálltával folyamatosan etettük a 

madarakat tanulóink közreműködésével. Már évek óta ezt a feladatot iskolánk diákjai 

mindig önállóan és nagyon körültekintően végzik. 

 A mozgás fontosságára is igyekeztünk a tanulóink figyelmét felhívni. Immár 

hagyományosan megrendezésre került az októberi emlékfutás, a Mikulás kupa, 3x3 

mini foci bajnokság, és számos sport versenyen nagyon eredményesen szerepeltek 

diákjaink. A tavasz folyamán iskolánk tanulói 10 alkalommal úszásoktatáson vettek 

részt. 

 Részt vettünk a körzeti „Már tudok biztonságosan közlekedni” versenyen, ahol 

iskolánk csapata 5. helyezést ért el. 

 Az óvodával is törekedtünk az együttműködésre, így az ősz folyamán iskolánk 7. 

osztályos tanulói tettek látogatást az óvodában a madárvédelem és a téli madáretetés 

fontosságára hívták fel a nagycsoportos óvodások figyelmét.  

 A természetvédelmi szakkör tagjai az Ovisuli program keretében tartottak játékos 

interaktív foglalkozást az óvodásoknak. A tavaszi Fenntarthatósági témahét 

rendezvényének utolsó napi programján, az akadályversenyen a nagycsoportos 

óvodások is részt vettek. 

 Bekapcsolódtunk „TeSzedd A Tiszta Magyarországért” országos akcióprogramba, 

március 23-án szombaton a Nivegy- völgyi falvak lakóival közösen gyűjtöttük a 

szemetet.  

 A szülői munkaközösséget és a szülőket több iskolai rendezvényünkön való aktív 

részvételre biztattuk, adventi kézműves foglalkozás, karácsonyi koncert, karácsonyi 
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műsor. Sok segítséget kaptunk tőlük az iskola parkjának rendezéséhez, a 25 éves 

születésnapi rendezvény, a farsang, osztálykirándulások lebonyolításához. 

 A gyerekek egészséges életviteli szokásainak kialakítására is nagy figyelmet 

fordítottunk. Igyekeztünk a tanulóink figyelmét felhívni az egészséges táplálkozás 

fontosságára. Már évek óta részt veszünk az „Iskolagyümölcs-programban”. 

Próbáljuk ösztönözni a tanulókat a gyakori kézmosásra, és a mellékhelyiségek helyes 

használatára. Sajnos itt még vannak kudarcaink. 

 A védőnő Rózsa Gabriella több alkalommal ismeretterjesztő előadások keretében 

próbálta tanulóink figyelmét felhívni az egészséges életmód és táplálkozás 

fontosságára. 

 A DADA- program keretében az alsós tanulóink biztonságos közlekedési, 

balesetmegelőzési ismereteiket bővíthették. 

 A karácsonyi ünnepkör is tartalmazott környezeti neveléssel kapcsolatos elemeket. A 

karácsonyi kézműves foglalkozásnál, a karácsonyfa díszítésénél is főleg 

újrahasznosítható, természetes, többször felhasználható anyagokat használtunk. 

 Az idei tanévben is kiemelt feladataink között szerepelt a Fenntarthatósági Témahét 

megszervezése, lebonyolítása. Jelentkeztünk az országos akcióprogramba, de saját 

magunk által összeállított programot valósítottunk meg. Témák között szerepelt: 

„Az éltető víz”; „A fenntartható fejlődés”; „India”; „Gazdálkodj okosan a 

pénzeddel”előadás. A hét lezárásaként tanulóink elméleti és ügyességi feladatokban 

mérhették össze tudásukat a Nivegy- völgyi óvodások részvételével. 

 Igyekeztünk külsős szakembereket, szervezeteket is bevonni az ökoiskolai 

munkatervben megfogalmazott feladataink megvalósításába. Így ellátogattak 

iskolánkba EcoCenter Közhasznú Alapítvány munkatársai, akik, a” Gazdálkodj 

okosan a hulladékokkal” című szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével 

kapcsolatos projekt keretében tanulóin környezettudatos szemléletét igyekeztek 

bővíteni. 

 Az év végi osztálykirándulások alkalmával is törekedtünk olyan helyszíneket és 

programokat választani, melyek elősegítették hazánk természeti és kultúrtörténeti 

értékeinek megismerését. 

 A technika, rajz és kézműves szakkör foglalkozásain elsődleges szempont volt a 

természet- és környezettudatosság, sok természetes és újrahasznosítható anyagot 

használtak a kollégák. A gyerekek munkáinak nagy része a természetről, vagy a 

környezetvédelemről szólt.  

 A Bakonykarszt Zrt. által meghirdetett Víz világnapi rajzpályázaton iskolánk egyik 7. 

osztályos tanulója 1. helyezést ért el. A 2. osztályos tanulóink részt vettek az „Én a 

bálnákkal vagyok” rajzpályázaton, ahol pályamunkájukért a legtöbb szavazattal 

elnyerték a közönségdíjat. A jutalmuk egy 45 perces interaktív előadás a bálnákról, 

illetve az osztály minden tanulója számára jegy egy bálnanéző hajóra. 

 Az utolsó tanítási héten immár hagyományosan megrendezésre került iskolánkban az 

Egészségmegőrző nap, fő témája testünk egészségének megőrzése. 

 A nyár folyamán induló tematikus táborban is elsődleges szempont a természet- és 

környezettudatosság, mely során a résztvevő gyerekek a trópusi esőerdők világába 

kalandoznak el. 

 Az iskolaújságban és az iskolai honlapon, iskola facebook oldalán is beszámoltunk a 

tanévben elvégzett ökoiskolai feladatainkról. 
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Az egész éves tevékenységünket végig gondolva, úgy véljük, hogy tartalmas, mozgalmas 

évet tudhatunk magunk mögött. A munkatervben kitűzött céljainkat nagy részét sikerült 

megvalósítani. Bár vannak még olyan területek, ahol szükségét érezzük a változtatásoknak és 

a fejlődésnek. 

 

Balatoncsicsó, 2019. június 05.    

 

 

      Birkásné Dózsa Gabriella    Kereszturiné Semetka Judit 

ökoiskolai munkacsoport vezető                                             igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


