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Szeptember: 

Az Ökoiskolai cím megújítására vonatkozó pályázatunk sikeres volt, így az Ökoiskola cím 

használatára 2020. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig továbbra is jogosultak 

vagyunk. 

A cím viselésével hazánk természeti örökségének védelme, a fenntarthatóságra nevelés egész 

intézményes megközelítése melletti elköteleződésünket nyilvánítottuk ki. Az Ökoiskola cím 

elismerése annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképpen 

tanulóink számára természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód, az igazságos 

társadalmi berendezkedés iránti igény, továbbá a globális és lokális kihívások iránti 

nyitottság. Valamint aktívan tudunk tenni a felismert problémák megoldásáért. Az iskolában 

megszerzett tudást és értékrendet a tanulóink családjuk vagy tágabb környezetük felé is 

közvetíthetik. 

 

1965. november 17-én az UNESCO szeptember 8-át nevezte ki az olvasás nemzetközi 

napjává. Az írni és olvasni tudás alapvető emberi jog, a tanulás alapköve. 1966 óta minden 

évben világszerte ünneplik. Az olvasás nem csak tanuláshoz szükséges, hanem kellemes 

időtöltés is: kikapcsolódás, amelynek során fejlődik az ember szókincse, memóriája, 

kreativitása. Egyszerre hat a képzeletre és az érzelmekre is. 

Az 5.a, 7. a osztályos tanulók  ebből az alkalomból készítettek plakátokat, melyeket 

kihelyeztek a földszinti zsibongóba. A céljuk az volt, hogy felhívják az írás-olvasás 

készségének fontosságára iskolatársaik figyelmét. 

(Szervező: Skrionyáné Gyivicsán Márta) 

 

Közösségi terek őszi dekorációja: zsibongók, folyosók, ablakok, alsós osztálytermek ajtói. 

(Szervezők: Demeterné Oroján Ágota, Pápis Csilla, Péterné Brányi Ildikó, Zelenainé 

Valaczkai Gyöngyi) 

 

Az ENSZ Közgyűlése szeptember 16-át nyilvánította az ózonpajzs megőrzésének 

nemzetközi napjává. Az ózonpajzs jelentősen sérült. Ez növeli a bőrrák kialakulásának 

esélyét, sérülékenyebbé vált az immunrendszer, az élővizek ökorendszere sérült, de a 

legsúlyosabb a helyzet az Antarktiszon, amely felett egy ózonlyuk található. Ezeket a tényeket 

ismertető képes összefoglaló plakátot készített a 8. b osztály három tanulója, és a földszinti 

zsibongóba állították ki. 

(Szervező: Tichy-Rácsné Bodré Ágnes) 

 

2020. szeptember 16-22. között tartottuk meg a Mozdulj a klímáért! akcióhetet. Azért 

választottuk ezt az időpontot, mert ugyanekkor volt az Európai Mobilitási Hét, amelynek 

célja, a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Az idei év mottója: 

„Klímabarát közlekedés mindenkiért”. Ez tükrözi azt a nagyszabású európai tervet, amely 

kontinensünket 2050-re karbon semlegessé szeretné tenni és amely  az  Európai Zöld 

Megállapodás fontos eleme. Illetve szeptember 19. a takarítási világnap, szeptember 22. az 

Európai autómentes nap volt. Ezen események céljai szervesen kapcsolódnak, jól kiegészítik 

egymást.  

Az autómentes napon arra kértük tanulóinkat, minél többen környezetbarát közlekedési módot 

választva érkezzenek az iskolába. Erre a napra készítettünk egy plakátot is, amit minden 

tanulónk és dolgozónk aláírt, akik gyalog, kerékpárral, vagy közösségi közlekedési eszközzel 

érkeztek. A „dedikált” alkotást a földszinti zsibongóba helyeztük ki, hogy mindenki láthassa 

az iskolában. 

Közösségi feladatnak - a pandémia helyzetre tekintettel - az „életvirágot” választottuk. 

A kép darabjait az osztályok saját termükben készítették el a maguk elképzelései szerint. 



A „szirmokból” a virágot iskolánk közösségi térként funkcionáló emeleti zsibongójában 

állítottuk össze.  

A beporzókról is készítettünk képeket. 

A sablonokat, kupakokat kiraktuk a közösségi térbe. Akinek volt kedve és ideje, ragasztotta 

az alaklemezekre a színes műanyag kupakokat.  

Az alkotásokat kiegészítettük még a kiscsoportos munkákkal is. 

A képek a munkáinkról, a kiscsoportos alkotásokról és tevékenységekről az alábbi linken 

érhetők el: 
https://drive.google.com/drive/folders/14_7IQQBxRwWOI1xvaxWbDcV75YUCd-LE?usp=sharing 

Kiscsoportos,szabadon választható feladatot a 2.a, 2.b osztály „A virág élet!”, az 5.a osztály 

„Egy csepp méz” témában teljesített. 

Az akcióhéten mindenki szorgalmasan gyűjtötte a pecsétjeit, számolta a feladatok 

teljesítéséért járó mérföldjeit. 

Összesen 1839 zöld mérföldet gyűjtöttünk a környezettudatos utazásokért. 

2198 zöld mérföld járt a húsmentes és helyi élelmiszeres napi étkezések után. 

1080 zöld mérföldet kaptunk a közösségi feladatokban való részvételért. 

Az elültetett 137 facsemetét pedig 3425 zöld mérfölddel jutalmazták. 

Iskolánkból 332 tanuló és 34 tanár ezzel a 8542 zöld mérfölddel járult hozzá az európai 

kampány sikeréhez. 

Az osztályok eredményeit összesítve online adatlapon beküldtük a megadott címre. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Műanyagkupak-gyűjtés: egész tanévben, folyamatosan. 

(Szervező: Pápis Csilla) 

 

Madáretető állapotának ellenőrzése. 

(Szervező: Szécsi János) 

 

Az iskolai közösségi terek növényeit gondozó csapat megszervezése (4.-8. osztály), akik 

rendszeresen öntözik a növényeket, eltávolítják az elszáradt részeket. 

(Szervező: Bókáné Papp Éva) 

 

„Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!” (KEVE) néven kidolgozott biztonságos 

közlekedésre nevelő programba kapcsolódtunk be idén harmadik alkalommal, amit a 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága szervez. 

(Szervező: 1.-2.-3. osztályok osztályfőnökei) 

 

A járványhelyzet miatt jelentősen csökkent a közösségi programok lehetősége.  

Tanév elején a felsős osztályoknak elindítottuk - hagyományteremtő céllal - a „Jeles napok” 

faliújság készítését. Minden hónapban néphagyományokhoz, környezet-vagy 

természetvédelemhez kapcsolódó jeles napokról készít szöveges ismertetőt és hozzá 

kapcsolódó illusztrációt az adott osztály.  

Szeptember hónap jeles napjairól a 6. a osztály prezentált színvonalas ismertetőt. 

(Szervező: Kónyáné Kapitány Gabriella) 

 

Október: 

Az állatok világnapja alkalmából iskolánk diákönkormányzata minden tanulónk nevében 

örökbe fogadta a Gyapjasfejű tamarint vagy más néven Liszt-majmocskát. Nevét 

jellegzetes fehér hajkoronájáról kapta, mely emlékeztet a magyar zeneszerző,Liszt Ferenc 
hajkoronájára.  

Az állatkertek világában az örökbefogadásnak nagy hagyománya van.  

https://drive.google.com/drive/folders/14_7IQQBxRwWOI1xvaxWbDcV75YUCd-LE?usp=sharing
https://hu.wikipedia.org/wiki/Liszt_Ferenc


Szerencsére Szegeden sincs másképp, sok állatnak van “gazdája”.  

Ezzel a támogatói formával már sokan segítettek, hogy minél magasabb szinten tudják 

biztosítani az állatok ellátását.  

Az örökbefogadónak nem kell hazavinnie a kedvencét, az továbbra is az állatkertben marad.  

Viszont azzal, hogy örökbe fogadta, az erre felajánlott összeggel egy évig támogatja az állat 

tartását, így hivatalosan is nevelőszülőjévé válik erre az időszakra.  

A Vadaspark egy oklevél átadásával hitelesítette az örökbefogadásunk tényét, ezt feltüntetik 

az örökbefogadók falán, illetve az állatkert honlapján. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Az ENSZ 2000 óta ünnepeli a világűr hetét október 4. és 10. között. Három 8. b osztályos 

tanuló egy színes plakáttal emlékezett meg az eseményről, melyet iskolatársaik 

tájékoztatására a földszinti zsibongóban mutattak be. 

(Szervező: Tichy-Rácsné Bodré Ágnes) 

 

Őszi papírgyűjtés megszervezése, lebonyolítása 

(Szervező: Pápis Csilla, osztályfőnökök) 

 

Energia-járőr szolgálat (osztályonként 2 fő) megszervezése.  

Feladatuk az égve felejtett villanyok lekapcsolása, a csöpögő vízcsapok elzárása, a nyitva 

hagyott ablakok becsukása a fűtési szezonban. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Csicsergő-csapat megszervezése az 6. osztályos tanulókból. Ők töltik fel a medence mellett 

lévő madáretetőt eleséggel, pótolják a fogyást.  

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Iskolánk bejelentkezett tavasszal az Emberi Erőforrások Minisztériuma által idén is 

meghirdetett, a Fenntarthatósági Témahét keretében szervezett iskolai faültetési 

programba. 

A facsemetéket a hazai tíz Nemzeti Park Igazgatóság és a Nemzeti Biodiverzitás és 

Génmegőrző Központ (NBGK) biztosította az iskolák számára. A fajták összeállításánál 

fontos szempont volt, hogy őshonos, lehetőség szerint olyan tájfajta kerüljön az iskolakertbe, 

mely jellemző a településüket körbe vevő tájra. 

Mi a Fehér Klára vagy más néven Nyári üvegalma facsemetét kaptuk. A legkorábban érő 

almafajtáink egyike. Szinte fehérre érő gyümölcsei valódi különlegességként hatnak a nyári 

kertben. Az iskolaudvaron a medence körüli kertbe ültettük ki a kis fát. 

Ezzel a fatelepítéssel is igyekeztünk természeti környezetünket gazdagítani. 

(Szervező: Dányi Ágnes) 

 

Virágot ültetett az 1. a és 1.b osztály az udvaron, a fák körüli területre. 

(Szervező: Váradiné Dudás Gabriella, Molnár Tímea) 

 

Bekapcsolódtunk az „Egészségesen enni, egészségesnek lenni” nemzetközi projektbe. Az 

5. a osztály tanulóival valósítottuk meg a programot. A bevezető részben a résztvevők 

megismerkedtek az emésztő szervrendszerünk részeivel, annak működésével és a 

legfontosabb tápanyagokkal. Majd egy társasjáték keretében gyakoroltuk a tanultakat. 

Sejtbingóval az ételek tápanyag összetevőit vizsgáltuk, számoltuk tápanyag tartalmukat. 

Elemeztük, hogy a csapatok tagjai mennyire táplálkoznak egészségesen. Mi az, amit helyesen 

csinálnak, és min kell változtatniuk. Azt is megbeszéltük, ezt milyen módon tudják elérni. 

Végül az órákon tanultakat és tapasztalataikat mindenki a saját táplálkozási kiskönyvében 



rögzítette. Feladat volt továbbá, hogy otthon a családdal is ismertessék a foglalkozásokon 

történteket, és legyen közös családi célkitűzésük is az egészséges táplálkozással kapcsolatban.  

A program megvalósítása 6 órát igényelt, a hozzá szükséges játékokat, videókat, szemléltető 

anyagokat, háttéranyagokat a PontVelem Nonprofit Kft. biztosította számunkra. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Jeles napok faliújságra a 6. b osztály készítette az október hónappal kapcsolatos anyagot. 

(Szervező: Boldizsár Endre) 

 

Az alsós munkaközösség a földszinti zsibongóba ismét elkészítette hagyományos őszi 

tárlatát. Az 1-4. osztályos tanulók munkáiból készült alkotásaikat mutatták be iskolánk 

tanulóinak. 

(Szervező: Demeterné Oroján Ágota) 

 

November: 

 

„Advent-karácsony” projekt előkészítése: 

Karácsonyi üdvözlőlap-tervező pályázat kiírása 6-8. osztályosoknak. 

Karácsonyi kézműves verseny meghirdetése 1-8. osztályosoknak. 

(Szervezők: Lázárné Tóth Klára, Novákné Engi Ildikó) 

 

Madáretető szükség szerinti feltöltése, madárkalács kihelyezése. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Csicsergő-csapat) 

 

Az iskolaudvar, a medence környékének tisztántartása. 

(Szervező: Bende Imre, Szécsi János) 

 

Jeles napok faliújságra a 7. a osztály készítette el a november hónappal kapcsolatos anyagot. 

(Szervező: Balla Péter) 

 

December: 

 

Közösségi terek téli dekorációja.  

(Szervezők: Bíró Erzsébet, Demeterné Oroján Ágota, Pápis Csilla, Zelenainé Valaczkai 

Gyöngyi) 

 

Madáretető szükség szerinti feltöltése, madárkalács kihelyezése. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Szécsi János, Csicsergő-csapat) 

 

Mikulás ajándékozás az osztályokban. 

(Szervezők: osztályfőnökök) 

 

Karácsonyi műsor 
(Szervező: Kern István, Lázárné Tóth Klára, Novákné Engi Ildikó) 

 

Az alsós munkaközösség a földszinti zsibongót téli tárlatával tette hangulatossá.  

(Szervező: Demeterné Oroján Ágota) 

Az emeleti zsibongóba a paravánra készült egy nagyméretű adventi naptár. Tanulóink az elé 

kihelyezett kosárból minden napra húzhattak egy jó cselekedetre felhívó cédulát, amivel 

családjuknak, barátaiknak, osztálytársaiknak kedveskedhettek. 

(Szervező: Tichy-Rácsné Bodré Ágnes, Demeterné Oroján Ágota) 

 



Jeles napok faliújságon a 7. b osztály mutatta be december hónap néphagyományokkal 

kapcsolatos napjait. 

(Szervező: Lázárné Tóth Klára) 

 

Pályaorientációs projektnap osztálykeretben. 

(Szervező: osztályfőnökök) 

 

Január: 

 

Megérkezett az oklevél arról, hogy újabb három tanévre jogosult intézményünk az Ökoiskola 

cím viselésére. Az ezért kapott pénzjutalmat az iskolai könyvtár állományának fejlesztésére 

fordítottuk. Környezet-és természetvédelemmel kapcsolatos témájú könyveket vásároltunk. 

(Szervező: Mosonyi Borbála) 

 

Műanyagkupak-gyűjtőverseny összesítése 

(Szervező: Pápis Csilla) 

 

Madáretető szükség szerinti feltöltése, madárkalács kihelyezése. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Szécsi János, Csicsergő-csapat) 

 

„Zöld sarok” frissítése a könyvtárban. 

(felelős: Mosonyi Borbála) 

 

A biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívjuk fel a figyelmet azzal, hogy az év 

élőlényeiből állandó kiállítást rendeztünk a földszinten kihelyezett tárolókba. A kategóriák 

sorsolás útján kerültek az osztályokhoz. A tanulók ezután összegyűjtötték, rendszerezték a 

feladatul kapottról az információkat, és ezt az osztály minden tagja megismerte. A kiállítást 

ezután tetszőleges időpontban az összes osztály megtekintheti, ezzel is gyarapodnak 

ismereteik. A kiállítási anyagot az 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 8.c osztályok készítették. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, osztályfőnökök) 

 

NetFit mérés elindítása (májusig). 

(Szervező: testnevelés szakos kollegák) 

 

A serdülőkor testi, lelki problémáiról, higiéniai szabályokról és teendőkről tartott órát az 

5. a. és b. osztályos lányoknak iskolánk védőnője. 

Barátság-szerelem témakörben a 7.b osztályos lányokkal beszélgetett. 

(Szervező: Kocsispéterné Szemes Ágnes) 

 

Jeles napok faliújság anyagát az 5. a osztályosok készítették. 

(Szervező: Bókáné Papp Éva) 

 

A féléves munka értékelése. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Február: 

 

A Tisza élővilágának emléknapja alkalmából a 2000-ben történt ciánszennyezésről 

emlékezett mega 3. b, 5. b, 6. a, 6. b, 7. b, és a 8. a osztály. 

(Szervező: Csiszárné Farkas Csamangó Erika, Kónyáné Kapitány Gabriella, Zelenainé 

Valaczkai Gyöngyi) 

 



A farsangi bulik alsó és felső tagozaton osztálykeretben szerveződtek. 

(Szervező: osztálytanítók, osztályfőnökök, napközis kollegák) 

 

A jeles napok faliújság februári anyagát az 5. b osztályos tanulók gyűjtötték össze. 

(Szervező: Varga Klára Judit) 

 

A madáretetést folytattuk. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi, Csicsergő-csapat) 

 

Első osztályos tanulóinknak a fogápolás jelentőségéről, a fogmosás helyes technikájáról 

tartott órát iskolánk védőnője. 

(Szervező: Kocsispéterné Szemes Ágnes) 

 

Pénz7 meghirdetése 5-8. osztályosoknak. 

(Szervező: Novákné Engi Ildikó, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Március: 

 

A Víz Világnapjáról osztálykeretben történt megemlékezést. 

A Szegedi Vízmű idén pályázatot hirdetett e jeles eseményhez kapcsolódóan szegedi és 

algyői általános iskoláknak. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a vízre, a vízkészletek 

megóvására, és a vízminőség megőrzésének fontosságára. Plakátpályázatuk témája a Mit nem 

szabad a csatornába dobni? A másik kreatív feladatot ivókút szépítésre írták ki. Tanulóink 

szép eredményeket értek el. 

Ívókút szépítés – felső tagozat: 

G. M. 6. a III. hely, 

M. I. 6. b III. hely. 

Mit nem szabad a csatornába dobni? – plakátpályázat: 

T. H. 8. b I. hely, 

H. J. M. 8. a II. hely, 

G. S. 8. c III. hely. 

Különdíjat kapott: 

K. Zs. 7. b, 

M. I. 6. a. 

(Szervező: Bíró Erzsébet) 

 

Április: 

 

A Fenntarthatósági témahéten osztályaink (1. b, 2. a, 2. b, 3. a, 4. a, 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 7. 

ab at, nt, 8. a, 8. b, 8. c) többféle területen ismerkedtek a környezet megóvásának 

lehetőségeivel:  

- szárazelemek és akkumulátorok újrahasznosítása, 

- műanyag, mint veszélyforrás, 

- a fenntartható közlekedés, 

- Mi fán terem az erdő, 

- Sok kicsi sokra megy, 

- Zöld költségvetés kicsiben, 

- 10 apróság, amivel megmentheted a Földet, 

- Védd meg a bolygónk! 

- Egy bolygón élünk?! 

- David Attenborough: Egy élet a bolygónkon c. filmje 

Erre az időszakra esett a Föld Napja is, melynek céljai szorosan kapcsolódnak a témahéthez. 



(Szervező: Dányi Ágnes, osztályfőnökök, osztálytanítók, szaktanárok) 

 

Május: 

 

A madarak és fák napja a Föld napjának a testvérünnepe, amelynek célja, hogy a 

diákok természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. A témával kapcsolatos 

órája volt az 5. b, 6. a, 6. b, 7. b, 8. a osztályoknak. 

(Szervező: Kónyáné Kapitány Gabriella, Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Május jeles napjairól a 8. a osztály készített faliújságot. 

(Szervező: Zelenainé Valaczkai Gyöngyi) 

 

Iskolai papírgyűjtés szervezése 

(Szervező: Pápis Csilla, osztálytanítók, osztályfőnökök) 

 

Június: 

 

Közösségi terek (folyosók, ablakok, alsós osztályteremajtók) nyári dekorációja 

(felelős: alsós munkaközösség) 

 

Iskolai papírgyűjtés lebonyolítása 

(Szervező: Pápis Csilla, osztálytanítók, osztályfőnökök) 

 

A menstruációs higiéniáról beszélgetett iskolánk védőnője az 5. a. és b. osztályos lányokkal. 

(Szervező: Kocsispéterné Szemes Ágnes) 

 

A járványhelyzet lazításának köszönhetően lehetőségünk volt iskolán kívüli 

osztályprogramok, kirándulások szervezésére. 

1.a Szegeddel ismerkedett, az 1. b osztály ellátogatott a Tájházba. A 2. a, 2. b, 3. b 

hajókiránduláson vett részt. A 4. a, 4. b Budapesten a Csodák Palotájába járt. Az 5. a, 8. a,  

8. b kipróbálta a Szegeden nemrég megnyitott trambulin parkot. A 8. b osztály ellátogatott a 

Szegedi Vadasparkba. 

(Szervező: osztálytanítók, osztályfőnökök) 

 

Iskolanapon az alsósok akadályversenyen tették próbára erőnlétüket. A felső tagozatosok az 

elköszönő 8. osztályok által szervezett állomásokon ügyességi feladatokban vetélkedtek. 

(Szervező: alsós munkaközösség, osztályfőnökök) 

 

 

A tanév során a pandémia miatt több hagyományos iskolai, és sok tervezett iskolán kívüli 

programunk elmaradt. 

 

 

Szeged, 2021. június 22. 

 

 

 

      Zelenainé Valaczkai Gyöngyi 

      Öko munkaközösség-vezető 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_F%C3%B6ld_napja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetv%C3%A9delem

