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2. éves munkaterv 

A járványhelyzet miatt március óta jóval kevesebb programot tudunk megvalósítani. 

I. Az év témája 

I. VÁLLALÁSOK 

Önállóan megfogalmazott új vállalások vagy a fenti szempontsorból választott, 

az intézményre szabott, még nem teljesített tevékenységek 

A. Az intézmény pedagógiai munkájában foglalkozik a helyi közösséget érintő, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos problémákkal 

B) A mediációs konfliktuskezelési technikák alkalmazása gyakorlat szinten 

megjelenik az intézményben 

C) A helyi lakosság számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság 

témakörével kapcsolatos akciók 
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Ebben a tanévben a témánk, amire hangsúlyt helyezünk az a Változtatás! Körbe járjuk min tudunk egy kicsit, 

akár nagyot változtatni, hogy kisebb legyen az ökológiai lábnyomunk. 

II. Egész éven átívelő tevékenységek 

1. Az iskola a hátsó bejáraton keresztül, avagy a hulladék útja program 

Minden évben két osztályfőnöki órát szánunk arra, hogy az iskolán belül megismertessük a bejövő 

osztályokkal (5.a,b; 6.a,b ,9.ny., 9.c) az általuk kidobott hulladék sorsát! Az osztályfőnököket megkérjük arra, 

hogy lehetőleg két egymást követő osztályfőnöki órát szánjanak erre. 

Az első osztályfőnöki óra – a hulladák sorsa az iskolában 

A második osztályfőnöki óra – Az Aries Kft-nél tett látogatás során követhetik a gyerekek az összegyűjtött 

hulladék további sorsát. A látogatás során egy kérdéssorra válaszolnak a gyerekek a különböző 

hulladéktípusok hasznosításával kapcsolatban. Ez a rész átkerülhet tavaszra, vagy elmaradhat. 

2. PROJEKTEK TANÓRÁN- Fenntarthatósággal kapcsolatos projektek megvalósítása különböző 

tantárgyak keretében, lehetőleg digitális projekttermékkel, mely a honlapra feltehető életmódunkkal 

összefüggésben. Mottó: VÁLTOZTASS! 

3. A saját rendezvényeinken elvárjuk a saját pohár, félig még jó papír használatát, amennyiben 

lehetséges saját készítésű sütemények, szendvicsek kínálását (gilice avató, gólya avató, kiállítás 

megnyitók, foci- és röpiláz, érettségi)! A rendezvények lebonyolításához segítségül egy-egy ÖMCS 

tagot delegálunk, és előzetes tájékoztatást adunk a résztvevő osztályoknak, szülőknek, amennyiben 

ezek a rendezvények megtarthatók. 

4. Rajz és technika órákon hangsúlyt kapnak idén is az újrahasznosítási lehetőségek. Varga Krisztina és 

Mészárosné Feld Krisztina tanárnővel is folytatjuk az együttműködést, amelynek során az órákon az 

öko-iskolai elképzelések megvalósításra kerülnek. 

5. BKTN - újrahasznosított anyagok a foglalkozásokon. 

6. Madárgondozás – Az iskola belépett a madárbarát kert programba, ennek feltétele etetők, itatók és 

odú kihelyezése és működtetése. Az ötödikes erdei iskolában készítettek a gyerekek madárodút, egyet 

meg is kaptunk, és ezt az állatok világnapján kihelyezzük. Tanulószobára járó diákok végzik a madarak 

gondozását (etetés, odú kihelyezés). A tanulószoba gondozza a fűszerkertet és a rovarhotelt is. 

7. SULIZSÁK /Zoknicsere program? 

Használtruha-gyűjtés. Az ezért kapott pénzt szelektív gyűjtőedények beszerzésére fordítanánk. 

8. Erdei iskolák, mint fennterhatósági és digitális témahetek az 5-6. és a 9. évfolyamon. 

Az 9-es erdei iskola programját egy kerettörténetbe illesztettük, az osztályok két csoportban, klánban 

dolgoztak. Köztük pontverseny zajlott, egyéni és klánpontok gyűjtése folyt. A klántagok különböző 

szerepeket kaptak, mellyekkel feladatok is jártak (pl. klánvezér, szóvivő, időfelelős, krónikás stb.). 

Minden programot dokumentálni kellett (fotók, magyarul, angolul, németül, harci nyelven). A 
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dokumentációt fel kellett tölteni egy Sutori idővonalra, majd egy összefoglalót kellett készíteni a heti 

programon tanultak felhasználásával. 

A tanév során az 5-6-os erdei iskolára is kidolgozunk egy hasonló projektet. 

III. Az iskola arculata 

A rovarhotelunkat bővítjük egy látvány-darázsgarázzsal. Az arculathoz hozzátartozik a honlapunk is. 

Ebben az évben több figyelmet szeretnénk rá fordítani. 

IV. Részletes program 

Hónap Tevékenység megnevezése Tennivaló Határidő/Felelős 

Szeptember 

1-4. 

Erdei iskola a 9. évfolyamon, mint 

fenntarthatósági és digitális témahét 

A szülők és a DÖK 

bevonásával - 

folyamatos 

SM, SK, CZ, KB, 

HÁ, BPM 

Maszkvarrás?   

október-

november 

Sulizsák – használtruha-gyűjtés? - Sulizsákkal felvenni a 

kapcsolatot 

(regisztráció) 

- felhívás a honlapon 

- gyűjtőhely egyeztetése 

(klub?) 

- verseny állásának 

folyamatos közzététele 

- eredmény közzététele 

- oklevél, jutalmak 

osztályfőnököknek 

- Fotók a honlapra! 

NE, DÖK 

november 

Osztálydekorációk értékelése. 

Megfogalmaztuk a dekorálás céljait. 

- gratuláló oklevél 

- pl. dicséretes, kreatív, példaértékű 

osztályterem; Öröm ide bejönni! 

Értékelés: okt. 24. - nov. 

28. 

Táblácskák 

HeÁ 

december ZÖLDfenyő – fotó készül Fotók a honlapra! HeÁ 

január Félévzáró értekezlet (január 31.) Honlapra! SM 
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öko-munkacsoport beszámolója írásban 

február 

BKTN 

-öko-témájú előadások + foglalkozások 

- Érzékenyítés - másság elfogadása - 

http://melegsegesmegismeres.hu/tanaroknak/ 

- „láthatatlan” szoba 

- ökoanyu 

- teaház 

Programok szervezése. 

Fotók a honlapra! 

ÖMCS 

 

 

 

Reál II 

munkaközösség 

március Zoknicsereprogram 

Felvenni a kapcsolatot 

a „zoknis céggel” 

info (kukac) 

zoknicsere.hu 

+36-62/552-507 

ZV-Impex Bt., 6728 

Szeged, Dorozsmai út 

46/A 

Fotók a honlapra! 

HM 

május 

Zöld ballagás 

Tájékoztatás, szükséges 

anyagok beszerzése. 

Fotók a honlapra! 

SM, SK 

Biodiverzitás világnapja – május 22. (23.) 

-témanap: a közeli Ráckevei-Dunaág Natura 

2000 területe, a szigetszentmiklósi tanösvény 

– biológia orientáció - vízvizsgálatok 

Program 

megszervezése. 

Fotók a honlapra! 

ÓHGY 

Városi iskola - madárkórház, 

szennyvíztisztító – 11. évfolyam – május 26. 

Program 

megszervezése. 

Fotók a honlapra! 

FHJ 

június 

Erdei iskola – 5-6. évfolyam – június 7-11. Fotók a honlapra! 

SM, SK, CZ, 

ÓHGY, HZso, 

HeÁ, NJ, GSZM 

Diáknap, pályaorientációs nap – május 28. 

Program 

megszervezése. 

Fotók a honlapra! 

DÖK 
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Érettségi szervezése  
GH 

 

1. sz. melléklet 

ÖKOMUNKACSOPORT KÖLTSÉGVETÉSE 

Tevékenység Mennyiség 

Mennyiségi 

egység 

Egységár 

(Ft) Érték (Ft) 

Jutalmak    50 000 

Madáreleség 10 kg 1 000 10 000 

Összesen    60 000 

 

2. sz. melléklet 

Partnerlista 

Ssz. Partner Kapcsolattartó e-mail/mobil 

1. Ösvény Kft. Rogovszky Zoltán iroda@osvenykft.hu 

2. MME  mme@mme.hu 

+36 1 275 6247 

3. HUMUSZ  humusz@humusz.hu 

+36 1 386-26-48 

4. Cellux - csoport Pais Panni +36 30 288 68 06 

5. Aries Kft. Zenkovics Anikó +36 30 584 9235 

6. Interaktív Gazdiképző 

Kutyaiskola 

Fábián Gabriella interaktiv.kse@gmail.com 

+36 70 319-64-5 

7. Igazgyöngy Alapítvány L. Ritók Nóra postmaster@igazgyongy.axeler

o.net 

+36 54-400-131 

 

 

 

mailto:mme@mme.hu
mailto:interaktiv.kse@gmail.com
mailto:postmaster@igazgyongy.axelero.net
mailto:postmaster@igazgyongy.axelero.net
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3. sz. melléklet 

Hogy tegyük zöldebbé az iskolai rendezvényeket? 

Mind az ételeknél, mind az italoknál lehetőségünk van környezetbarát módon kiszolgálni a vendégeket. 

Legfőbb szempont a hulladékok elkerülése, a felesleges gyártási, szállítási, valamint feldolgozási energia- és 

anyagfelhasználás miatt. Ne vásároljunk egyszer használatos, eldobható csomagolású termékeket, inkább 

válasszuk a nagyobb kiszerelést, amit saját kancsókban, poharakban, bögrékben, tányérokon tálalhatunk! 

Mire figyeljünk az ételeknél? 

 Legyen egészséges, ne legyen túlcsomagolva, valamint származzon minél közelebbről, helyi 

termelőktől, piacról. 

 Vegyük számba, hogy az állattenyésztés karbon- és vízlábnyoma igen magas, ezért részesítsük 

előnyben a vegetáriánus ételeket. 

 Ha desszerteket, rágcsálnivalókat vásárolunk, keressük azokat a sütödéket, cukrászdákat, amelyek 

kínálatban van házi jellegű sütemény, amelyeket nem csak helyben sütöttek, de a tésztát is helyben 

állították elő. Lehetőleg kerüljük a franchise „látvány” pékségeket: ezek ugyan helyben sütik 

termékeiket, de a tésztát fagyasztva szállítják központi telephelyükről. Jó megoldást jelenthetnek 

közeli pékségek, cukrászdák mintaboltjai is, ahol biztosan örömmel fogadnak előzetes megrendelést 

is. 

Szomjunk oltására kínálhatunk: 

 csapvizet: Budapest csapvize nagyon jó minőségű és finom, de ha kétségeink vannak, lehet kapni olyan 

kancsókat is, amelyek szűrik a vizet; 

 a vizet kígyóuborkával is ízesíthetjük: megpucolt, hosszában felvágott kígyóuborka két-három csíkját 

kancsó vízbe téve frissítő nyári üdítőt kapunk; 

 házi jellegű szörpöket: termelőktől 3 literes kiszerelésben lehet kapni, vagy ha boltban vesszük, 

válasszuk a visszaváltható csomagolásúakat; 

 szódavizet: nem csak hungarikum, de a helyi kereskedelem és a hulladékmegelőzés szempontjából is 

előnyös. A XI. kerületi szódás weboldala elérhető a következő címen: http://www.sziviz.hu/szikviz-

szodaviz.html, számtalan kiszerelésben rendelhető, így 25 literes ballonos, illetve dekoratív 

üvegszifonos változatban is; 

 teát: gyümölcs, itthon termesztett gyógynövény vagy fair trade (méltányos kereskedelemből származó) 

teafüvek egyre több helyen elérhetőek; 

 100%-os gyümölcslevet (natúrlevet): már beszerezhetjük 5 vagy 10 literes ún. bag-in-box 

kiszerelésben is termelői szövetkezetektől vagy közvetlenül a termelőktől. 
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Ne féljünk attól, hogy a vendégek kínos megjegyzéseket fognak tenni a szokatlan kínálat miatt! Az ilyen 

és hasonló helyzetek megelőzhetők proaktív kommunikációval: ha már az elején közöljük, hogy a 

környezettudatosság jegyében járunk el, mert az egy fontos szempont, akkor bizonyára megértőbbek 

lesznek a vendégek, sőt, az ő szemléletüket is pozitívan befolyásolhatjuk. 

 

Kissné Hegedűs Éva 

igazgató 

 Schwarczenberger Magdolna 

öko-munkacsoport-vezető 

 


