
 

 

ALSÓZSOLCAI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

AMI 
 

 

 

ÖKO MUNKATERVE 
 

Készítette: Antal László tanár 

 



SZEPTEMBER 

Időpont: Feladat: Részletek: Felelős: Dokumentumok: 

  Öko- munkacsoport felállítása Öko pályázatnak megfelelően Nagyné Tóth Zita igazgató 

Kavasánszkiné Kiss Gabriella    

igazgató helyettes 

Antal László 

munkacsoport vezetője 

 

jegyzőkönyv, munkaterv 

  Diáktanács ülése Munkabizottságok megalakítása, 

tisztségviselők választása 

Majtényi Mariann DÖK vezető munkaterv 

  Házirend ismertetése a tanulókkal "Ökoiskola címünk" 

kihangsúlyozása 

osztályfőnökök házirend 

  Tanmenetek megjelölése Hogyan kap szerepet a "zöld 

szemlélet" 

munkaközösség vezetők tanmenetek 

  Tantermek, folyosók szépítése Dekorálás, növények ültetése. 

Kidobásra ítélt szobanövények 

befogadása 

 

osztályfőnökök, technikai 

dolgozók 

fotók 

  Szemétgyűjtés 

 

Iskolánk udvarán és a szűkebb 

környezetünkben 

osztályfőnökök, önkormányzati 

dolgozók 

fotók 

  Az iskolai kerékpártároló és a 

játszótér eszközeinek karbantartás 

  igazgatóhelyettes, karbantartók fotók 

  Hasznosanyag-gyűjtés  Papír  DÖK- vezető osztályfőnökök  plakát 

  ÖKO - fal készítése Felső tagozatos tanulók 

bevonásával 

   munkacsoport vezetője fotók 



 

 

OKTÓBER  

 Időpont: Feladat: Részletek: Felelős: Dokumentumok: 

  Sportversenyek elindítása    

 

Fehérné Farkas Márta 

testnevelés munkaközösség 

 

  

 Okt. 04.  Állatok világnapja 

- Kedvenceink gondozása 

- Állatvédelem 

 

Rajzpályázat 

Kedvenc kisállatom bemutatása 

osztálykeretben. 

 

Barátkozzunk a „nem szeretem” 

állatokkal! 

 

 Od 

osztályfőnökök 

 

 

tanítók, rajztanár 

 fotók 

 

 

 

a pályázat kiírása 

   Iskola honlap: ÖKO krónika Állatos történet közlése, állati fotó 

tartalmazzon ÖKO írást 

 Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

 Iskola honlapja 

  Gyalogtúra Molnár szikla, Szeleta – barlang,  

Herman Ottó sírja 

Antal László 

5,-6.o osztályfőnök 

fotók 

térkép 

 Technikázó 7. osztály Kidolgozott program szerinti 

foglalkozások 

Kissné Gulyás Erzsébet, 

osztályfőnökök 

fotók 

program, terv 

  Takarítási világnap, tisztasági 

verseny meghirdetése 

/ október utolsó munkanapja / 

 

Mosdók, világítás, tisztaság 

ellenőrzése, cipős szekrények 

tisztaságára figyelés 

ügyeletes tanárok a verseny kiírása 

   

Gyalogtúra 

Kirándulás alsó tagozatosoknak 

gyalogtúrával összekötve 

Németh Gyuláné túravezető  fotók 

   

Erdei iskola 

Iskolánk 6. o tanulóinak az 

ÉSZAKERDŐ Varbó - Fónagyság 

Erdei Iskolájában / 3 nap / 

 

Antal László földr.-testnev. tanár 

Nagy-Sándor Béláné osztályfőnök 

 erdei isk. terv 

fotók 



 Okt. 31.  Takarékossági világnap 

70 éves a forint 

 Rajzpályázat 

Vetélkedő 

 osztályfőnökök 

humán munkaközösség 

  

 

 

 NOVEMBER 

 Időpont Feladatok  Részletek  Felelős  Dokumentumok  

  Egészségvédelmi hét keretében  - osztályok közötti sportmérkőzés 

- zöldségszobrászat, salátakészítés 

   gyógyteák megismerése- szülők  

   bevonásával 

- egészséges életmóddal  

  kapcsolatos előadások 

- elsősegélynyújtó bemutató 

- korunk betegségeit bemutató  

  tabló készítése 

- fogászati rendelésen való rész- 

  vétel / folyamatos szept.-től / 

 

 alsós – felsős -testnevelés 

munkaközösség vezetők 

védőnők 

 fotók 

   Iskola honlap: Öko krónika Állatos történet közlése, állati fotó 

tartalmazzon öko írást 

 Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

 Iskola honlapja 

   Készülődés a télre 

Madáretetők karbantartása,  

készítése 

 Újak készítése technikai jellegű 

foglalkozáson, vagy szülői 

segítséggel. - ezek kihelyezése 

 

 technika tanár 

környezetismeret-  

természetismeret tanár 

 fotók 

 Nov.25.  „Ne vásárolj semmit” nap 

/ november utolsó péntekje / 

 Tudatos vásárlói szokások 

kialakítása 

 országos rendezvény  plakát 

 

 

 

 



 

 

 

DECEMBER  

 Időpont: Feladat:   Részletek: Felelős:  Dokumentumok  

   Iskola és a termek dekorálása  Téma: advent és karácsony  osztályfőnökök  fotók 

 Madáretetés megkezdése  Hasznos madaraink védelme- 

tabló készítése 

ÖKO- munkacsoport fotók 

   Mikulás- kupa  Teremfoci és teremkézilabda 

mérkőzések 

testnevelők  verseny kiírás 

   Karácsonyi készülődés 

 

Ünnepváró hét 

 Kézműves foglalkozás keretein 

belül: 

- ajándéktárgyak, díszek készítése 

  természetes anyagokból 

- mézeskalácssütés 

 

 alsós és felsős 

munkaközösség vezetők 

 fotók 

   Lucázás  Játékos feladatok a felső 

tagozatosoknak 

 Szaláncziné Somos Zsuzsanna  fotók 

 

   Karácsonyi vásár   osztályfőnökök 

DÖK vezető 

fotók  

  Iskola honlap: ÖKO krónika Tartalmazzon ÖKO írást 

 

 Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

 Iskola honlapja 

 

 

 

 

 



 

 

 

JANUÁR  

 Időpont: Feladat: Részletek:  Felelős:  Dokumentum:  

   Madárvédelem  Hasznos madaraink védelme 

Figyelemfelhívás 

 osztályfőnökök 

term.tud. mk. 

  

   Túra a téli erdőben  Sajó-part, kiserdő 

Bükk 

Antal László 

Németh Gyuláné túravezető 

 

fotók 

   Téli sportversenyek  szabadban téli foglalkozás testnevelők  fotók 

   Iskola honlap: ÖKO krónika Tartalmazzon ÖKO írást 

 

 Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

 Iskola honlapja 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FEBRUÁR  

 Időpont: Feladat: Részletek:  Felelős:  Dokumentumok:  

 Febr.02  Vizes élőhelyek világnapja 

/ február 2 / 

 A téli Sajó - part megfigyelése. 

Folyók, tavak sokszínűségének 

megismerése 

 

 osztályfőnökök 

környezet, term.ism. tanár 

Antal László 

  fotók 

   Madárvédelem  folyamatosan osztályfőnökök 

term.tud. mk. 

  

   Farsangi hagyományok  gyűjtés, leírás, ezekből tabló 

készítése 

 könyvtáros  fotók 

   Sportversenyek  Téli kupa testnevelés mk.  

   Faliújság készítése a tantermekben    osztályfőnökök  fotó 

   Iskola honlap: ÖKO krónika Tartalmazzon ÖKO írást 

 

 Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

 Iskola honlapja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÁRCIUS  

 Időpont: Feladat:  Részletek:  Felelős:  Dokumentumok:  

   A játszótér és az iskola 

környékének takarítása 

   osztályfőnökök   

 márc. 22. Víz világnapja 

Rajzpályázat meghirdetése 

 

 

Üzemlátogatás  

 A vízkészlet védelme. 

A szükséges mennyiségű vizet 

használjuk csak el! 

 

Vízmű, szennyvíztelep 1-1 

szakember tart előadást 

 

 ÖKO- munkacsoport  fotók 

   Olvasási- mese- vers és 

prózamondó verseny 

Benedek mesemondó verseny  

 

 

 Természet  alsós munkaközösség vezető 

osztályfőnökök 

 a verseny kiírása 

fotók 

   Nemzetközi Energiatakarékossági 

Világnap 

 Mennyi energiát használunk fel? 

Figyelemfelhívó gyakorlatok. 

Energiaséta az épületben 

(víz, villany, fűtés, elemzése) 

 

 fizika szakos tanár 

Szabóné Bán Mária 

Antal László 

energia csoport 

 táblázatok 

   Környezetünk parkosítása, 

virágültetés 

 Fák, bokrok, virágok ültetése, 

rendezése 

osztályfőnökök, 

kertész, szülők  

 fotók 

   Iskola honlap: ÖKO krónika Tartalmazzon ÖKO írást 

 

 Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

 Iskola honlapja 

 

 



 

 

 

ÁPRILIS  

 Időpont: Feladat:  Részletek:  Felelős:  Dokumentumok:  

   Tavaszi túra  Tavaszi Bükk  Német Gyuláné túravezető  fotók 

   Szemétgyűjtési akció a faluban  szülők, pedagógusok, gyerekek, 

önkormányzati dolgozók 

bevonásával 

 

    

   Tavaszi sportversenyek  atlétika, labdarúgás, kézilabda  testnevelők   

ápr, 24.28 A Fenntarthatóság-

környezettudatosság Témahete  

2017. április 24-28.  

 

A fenntarthatóságra való 

felkészítés egész életen át tartó 

tanulási és szocializációs folyamat 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

iskolai munkaközösségek 

ÖKO munkacsoport 

 

vázlatok  

fotók 

 ápr. 22.  Föld napja műsor 

 

Irodalmi pályázat 

 

Rajzpályázat 

  

Kedves Föld! 

Levél fogalmazása, írása. 

 

Rajzos üzenetek a klímaváltozás 

ellen 

 Antal László 

 

tanítók, magyar szakos tanárok 

 

rajztanár  

  

 

a verseny kiírása 

   Iskola honlap: ÖKO krónika Tartalmazzon ÖKO írást 

 

 Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

 Iskola honlapja 

 

 

 

 



 

 

 

MÁJUS  

 Időpont: Feladat: Részletek: Felelős:  Dokumentumok:  

 máj.8.  Vöröskeresztes Világnap 

Egészségnevelési vetélkedő 

 csecsemőápolási, versenyen való 

részvétel 

 Kavasánszkiné Kiss Gabriella 

biológia szakos tanár 

  

 máj. 10.  Madarak és fák napja  - Faültetés 

- Hasznos madaraink megismerése 

   madárodú készítése 

- Házi rajzverseny 

 

ÖKO- munkacsoport 

 

DÖK- vezető 

 fotók 

 máj. 24.  Európai Nemzeti Parkok Napja 

Aggtelek, Hortobágy, Tisza - tavi 

ÖKO Centrum 

 Nemzeti Parkok megismerése. 

Osztálykirándulás szervezésekor 

betervezni! 

 

 osztályfőnökök  fotók 

   Gyermeknap 

DÖK nap 

- Sport és ügyességi versenyek 

- Aszfalt rajzverseny 

- Közös főzés a szülőkkel 

 DÖK- vezető  fotók 

   Iskola honlap: ÖKO krónika Tartalmazzon ÖKO írást 

 

 Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

 Iskola honlapja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JÚNIUS 

 Időpont: Feladat: Részletek: Felelős:  Dokumentumok:  

jún. 5. Környezetvédelmi Világnap Tisztasági verseny 

eredményhirdetése 

DÖK- vezető fotó 

 Nyári táborozás előkészítése Nyári tábor programjának 

megbeszélése 

DÖK, tanítók, tanárok a tábor programja 

 A tanév munkájának értékelése  öko- munkacsoport év végi beszámoló 

   Iskola honlap: ÖKO krónika Tartalmazzon ÖKO írást 

 

 Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

 Iskola honlapja 

 Táborozás    

 Az őszi Erdei iskola szervezése    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


