
 

ALSÓZSOLCAI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 
 

 

 
ÖKO MUNKATERVE 2020/21 

Alsózsolca, 2020.augusztus.31. 

 

Készítette:    Bacskainé Hornyák Henrietta 

                                                                                                                                                            Ökoiskolai Munkacsoport tagja 

  



ÖKO munkacsoport tagjai: Az ÖKO iskola célja, feladatai: 

 

Nagyné Tóth Zita    intézményvezető 

Kavasánszkiné Kiss Gabriella intézményvezető h 

Szabóné Bán Mária    intézményvezető h 

Fésűsné Soltész Emese   reál. mkvez. 

Fügediné Rakaczki Ildikó  als. mkvez. 

Nagy-Sándor Béláné   of. mkvez. 

Antal László   testn.mkv. 

Mándokiné Kertész Katalin  tanár 

Duberné Fecske Dóra   tanító 

Szaláncziné Somos Zsuzsanna tanár 

Majtényi Marianna   dök. segítő tanár 

Béres Petra        dök. elnök 

Garas Jázmin      dök. titkár 

Kovács Tibor     techn. dolg. 

TANÉVI KIEMELT FELADATUNK: 

 ÖKOISKOLAI cím további fenntartása, minél tökéletesebb 

teljesítése a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés 

elmélyítése intézményünkben 

 kapcsolataink elmélyítése civil szervezetekkel, önkormányzattal 

és egyéb külső partnerekkel a környezeti és a fenntarthatóságra 

nevelés területén 

  az ökoiskolai pályázatunkban vállalt kritériumok 

 A környezeti nevelési folyamat megvalósítására történő törekvés. 

 

 Felismertetése annak, hogy a gazdasági, társadalmi és ökológiai 

folyamatok kölcsönösen függnek egymástól. 

 

 Környezettudatos szemléletmód kialakítása iskolai keretek 

között. 

 

 Fenntarthatóság gondolatkörének átadása. 

 

 „Zöld”, ÖKO szemléletmód átadása. 

 

 Ökológiai kultúra kimunkálása a tanulók, szülők és a helyi 

kapcsolatok segítségével. 

 

 Környezeti nevelés kapcsán, együttműködés keresése az iskolán 

kívüli partnerekkel. 

 

 Témanapok, témahetek szervezése a fenntarthatóság köré. 

 

 Helyi/városi, intézményi és személyes kapcsolatok elmélyítése. 

 

 Felelős hulladék kezelési szemléletmód kialakítása az iskola 

diákjaiban. 

 

 Törekvés az iskola energiatakarékos és környezettudatos 

működtetésére. 

 

 Az iskola és épített környezetének rendben tartása, harmóniára 

törekvés az élővilággal. 

 

 Szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése, diákok és szülők 

mozgósítása 



 ökológiai jellegű rajz-, fotó-, és a szakmai munka sikerességét 

segítő pályázatokon való részvétel; 

 a „jeles napokról” (A víz világnapja; A Föld világnapja;Madarak 

és Fák napja, Állatok Világnapja) rajz- és fotópályázatokkal, 

filmvetítéssel, kirándulásokkal, környezetvédelmi játékos 

délutánnal emlékezünk meg; 

 osztálykirándulások alkalmával felhívni a tanulók figyelmét a 

természeti és kulturális értékekre, azok megóvására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iskolai zöld faliújságok kihelyezése, tartalmak gyakori frissítése, 

iskolai dekoráció 

 

 a tanulók aktív részvételével projekt napok szervezése a 

fenntarthatóság jegyében (témahét, egészségnap, sportnap) 

 

 iskolán kívüli tanulásszervezés (erdei iskolák, külföldi 

tanulmányi kirándulások 

 

 osztálykirándulások, terepi munkák, nyári tábor) 

 

 pályázatfigyelés 

 

 az iskola, és környékének rendben tartása, zöld növényzetének 

ápolása, madarak megfigyelése és gondozása 

 

 energia kommandó működtetése a DÖK bevonásával 

 

 környezetvédelemmel kapcsolatos vetélkedők szervezése, neves 

világnapok (Föld,  víz, madarak és fák, állatok) ünneplése 

 



„Céljaink elérésének érdekében: 

  erősítjük a tantárgyközi kapcsolatokat  

  tantestületen belüli továbbképzéseket tartunk 

  az iskolai környezetet próbáljuk megújítani  

  takarékoskodunk az árammal, vízzel  

  ügyelünk az iskola tisztaságának megőrzésére, javítására 

  gondot fordítunk a hagyományok ápolására  

  a környezetvédelmi világnapokat folyamatos figyelemmel 

kísérjük 

  a szakórákon minden lehetőség megragadunk a környezeti 

nevelésre  

  a hétköznapi környezeti problémákat megjelenítjük a 

szakórákon  

  interaktív módszereket alkalmazunk 

 - környezetvédelmi házi versenyekre készítjük fel diákjainkat 

 

 

Alapvető feladataink: 

 Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a napi gyakorlatban; 

 a környezetkímélő magatartás alakítása, hogy meghatározó erkölcsi alapelv legyen egyéni és közösségi szinten; 

 segíteni, hogy a tanulók képességeiknek megfelelően kapcsolódjanak be a környezetük értékeinek a megóvásába, gyarapításába; 

 elősegíteni, hogy életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá; 

 segíteni az egészséges életmód kialakítását, az erőnlétnek és a fizikai állóképességnek a javítását; 



 a környezet alaposabb megismerésére, tapasztalatszerzésre, a környezeti viszonyokhoz történő alkalmazkodásra különböző programok, 

projektek szervezése; 

 szorgalmazni, hogy a szülők aktívan kapcsolódjanak be az ökoiskolai tevékenységbe; 

 az ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a tervezett feladatok esetében a megjelölt határidők betartása. 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a helyi tantervben szereplő környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz tantárgyak tananyagai, illetve minden tantárgy azon órái, amelyek 

kapcsolódnak az iskolánk nevelői által kidolgozott saját környezeti nevelési programunkhoz. Az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák 

tanóráin feldolgozott ismeretek. 

b) a környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: 

 minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a környezeti értékek felfedezésére;  

 évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó témanap szervezése a Jeles napok a környezetvédelemben / A víz napja, A 

Föld napja stb. / alkalmából játékos vetélkedővel, akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára. 

A munkacsoport megbeszéléseinek időpontja: szeptember, december, április, június hónapok első hete 

  



 

Környezeti nevelés fontossága 

Cél Feladat Tervezett 

tevékenység 

Felelős  Határidő 

A környezet 

tisztaságának 

fontossága 

Tisztán tartjuk 

tantermünket, 

iskolánkat, 

iskolánk udvarát 

Tisztasági 

délutánok 

szervezése, 

tantermek 

folyamatos 

ellenőrzése 

Intézményvezető, 

takarító személyzet, 

minden dolgozó 

Folyamatos 

Iskolánk parkosítása Iskolák nyugati és 

keleti területén 

örökzöldek 

ültetése 

Növények 

ültetése 

Intézményvezető, 

szaktanárok 

2020. október 

Környezetvédelmi 

neves napok 

megünneplése rövid 

és egyszerű 

akciókkal 

Ismeretek gyűjtése 

interneten és a 

könyvtárban a 

jeles napok 

fontosságáról, 

tartalmáról 

Gyűjtőmunka, 

majd kiállítások 

Intézményvezető, 

tanítók, 

szaktanárok, 

diákönkormányzat 

2021. tavasz 

Veszélyes 

hulladékok 

felismerése 

Szervezett gyűjtés Elem és 

telefongyűjtés 

Pedagógiai 

asszisztensek 

szaktanárok 

Folyamatos 



SZEPTEMBER 

Időpont: Feladat: Részletek: Felelős: Dokumentumok: 

aug.31. ÖKO- munkacsoport felállítása 

Ökoiskolai Munkaterv elkészítése 

ÖKO pályázatnak megfelelően Nagyné Tóth Zita intézményvezető 

Kavasánszkiné Kiss Gabriella 

igazgató helyettes 

Bacskainé Hornyák Henrietta 

munkacsoport vezetője 

jegyzőkönyv, munkaterv 

  Diáktanács ülése Munkabizottságok megalakítása, 

tisztségviselők választása 

Majtényi Marianna DÖK vezető munkaterv 

  Házirend ismertetése a tanulókkal "Ökoiskola címünk" 

kihangsúlyozása, fenntartása 

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, 

Zöld Őrjárat 

fotók 

  Az iskolai udvar és a játszótér 

eszközeinek karbantartása 

„ZÖLD” udvar kialakítása igazgatóhelyettes, karbantartók fotók 

szept.  Hasznosanyag-gyűjtés 

papírgyűjtés 

Papír DÖK- vezető osztályfőnökök plakát 

 ÖKO - fal készítése Felső tagozatos tanulók 

bevonásával 

OKO munkacsoport vezetője fotók, plakátok 

  Iskola honlap: ÖKO krónika Állatokról szóló történetek, mesék 

megjelentetése, állati fotó 

tartalmazzon ÖKO írást 

Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

Iskola honlapja 



 

 

 

OKTÓBER 

Időpont: Feladat: Részletek: Felelős: Dokumentumok: 

 Sportversenyek elindítása  

mezei futás  

 

1835 méter megtétele 

Fehérné Farkas Márta 

testnevelés munkaközösség 

 

fotók 

jegyzőkönyvek 

okt. 1-3 Állatok világnapja 

- Kedvenceink gondozása 

- Állatvédelem 

Állatsimogató 

Rajzpályázat 

Állatorvosi bemutató 

Kedvenc kisállatom bemutatása 

osztálykeretben. 

Barátkozzunk a „nem szeretem” 

állatokkal! 

 

Előadás szemléltetés. 

Bacskainé Hornyák Henrietta 

Mándokiné Kertész Katalin 

osztályfőnökök 

tanítók, 

rajztanár 

 

Iskola honlapja 

okt. 03. Állatok világnapja vetélkedő Miskolci Herman Ottó Ált. Isk.  Od 

Kavasánszkiné Kiss Gabriella 

igazgató helyettes 

Bacskainé Hornyák Henrietta 

munkacsoport vezetője 

a pályázat kiírása 

 Iskola honlap: ÖKO krónika Állatokról szóló történetek, mesék 

megjelentetése, állati fotó 

tartalmazzon ÖKO írást 

Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

Iskola honlapja 

okt. 03. Kirándulás Nyíregyháza Nyíregyháza - Vadaspark NSBné mkv.,  

Antal L.mcsv. 

fotók  

Iskola honlapja 

 Takarítási világnap, tisztasági 

verseny meghirdetése 

/ október utolsó munkanapja / 

ZÖLD ÖRJÁRAT 

Mosdók, világítás, tisztaság 

ellenőrzése, cipős szekrények 

tisztaságára figyelés 

ügyeletes tanárok 

diákok 

a verseny kiírása 

szept. Kirándulás Budapestre Budapest, SZIKLAKORHÁZ 

BUDAI VÁR, és környék alatti 

barlangok megismerése 

Szaláncziné Somos Zsuzsanna fotók, beszámolók 



okt. vége Gyalogtúra Molnár szikla, Szeleta – barlang,  

Herman Ottó sírja vagy Hámori-tó, 

Emlékház 

Antal László 

5.oszt. osztályfőnök 

fotók 

térkép 

  Iskola honlap: ÖKO krónika Állatokról szóló történetek, mesék 

megjelentetése, állati fotó 

tartalmazzon ÖKO írást 

Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

Iskola honlapja 

 

 

NOVEMBER 

Időpont Feladatok: Részletek: Felelős: Dokumentumok: 

nov. Egészségvédelmi hét keretében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- osztályok közötti sportmérkőzés 

- zöldségszobrászat, salátakészítés 

- gyógyteák, lekvárok 

megismerése, szülők segítségével 

- egészséges életmóddal  

  kapcsolatos előadások 

- elsősegélynyújtó bemutató 

- korunk betegségeit bemutató  

tabló készítése 

 

alsós – felsős -testnevelés 

munkaközösség vezetők 

védőnők, mentős, aszisztens 

 

 

 

 

 

 

Kavasánszkiné Kiss Gabriella 

fotók 

Iskola honlapja 

nov. 

közepe-

vége 

 

Készülődés a télre 

Madáretetők karbantartása,  

készítése 

 

Újak készítése technikai jellegű 

foglalkozáson, vagy szülői 

segítséggel. - ezek kihelyezése 

karbantartó 

környezetismeret-  

természetismeret tanár 

földrajz tanár 

fotók 

nov.vége Herman vetélkedő I. HermanOttó élete, munkássága humán- reál mk.  

 Iskola honlap: ÖKO krónika Állatokról szóló történetek, 

természet fotók, 

tartalmazzon ÖKO írást 

Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

Iskola honlapja 

nov.vége „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 

dec.14-18. Karácsonyi készülődés 

 

Ünnepváró hét 

 

Karácsonyi forgatag 

Kézművesnap az óvodásokkal 

Kézműves foglalkozás keretein 

belül: 

- ajándéktárgyak, díszek készítése 

természetes anyagokból 

Kézművesnap az óvodásokkal 

alsós és felsős munkaközösség 

vezetők 

Szaláncziné Somos Zsuzs 
Mándokiné K.K. 

Szemesné Zsuzsa 

Barcziné O. Szilvia 

fotók 

dec.14. Lucázás 

 

Játékos feladatok a alsó-felső 

tagozatosoknak 

Szaláncziné Somos Zsuzsanna fotók 

 

  Karácsonyi vásár alsó - felső tagozat 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 

reál mk. 

fotók 

 Téli sportversenyek szabadban téli foglalkozás testnevelők fotók 

 Hungarikumok  

Világörökségeink 

HermanOttóhoz kapcsolható 

Kiállítás az iskolában Bacskainé Hornyák Henrietta Tablók. fotók 

 Magyar kultúra napja  

Téma: Herman Ottó és a természet, 

utazásai 

Kiállítás , megemlékezés Szaláncziné S Zsuzsa, 

Barcziné O.Szilvia,  

Nagy S. Béláné,  

Bacskainé Hornyák Henrietta 

Tablók. fotók 

 Iskola honlap: ÖKO krónika Tartalmazzon ÖKO írást 

 

Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

Iskola honlapja 

 

  



 

FEBRUÁR 

Időpont: Feladat: Részletek: Felelős: Dokumentumok: 

febr. 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 

reál. mk. 

  

 Farsangi hagyományok gyűjtés, leírás, ezekből tabló 

készítése 

könyvtáros fotók 

 Sportversenyek Téli kupa testnevelés mk.  

 Faliújság készítése a tantermekben folyamatos 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 fotók 

márc.5. Nemzetközi Energiatakarékossági 

Világnap 

Mennyi energiát használunk fel? 

Figyelemfelhívó gyakorlatok. 

Energiaséta az épületben 

(víz, villany, fűtés, elemzése) 

 

fizika szakos tanár 

Szabóné Bán Mária 

Antal László 

Zöld Örjárat 

táblázatok 

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 

 

 

 

Kavasánszkiné K. Gabriella 

fotók 

márc19. Olvasási- mese- vers és 

prózamondó verseny 

Lehetőleg Herman Ottó vagy ÖKO 

Természet alsós munkaközösség vezető 

osztályfőnökök 

a verseny kiírása 

fotók 

 Környezetünk parkosítása, 

virágültetés 

Fák, bokrok, virágok ültetése, 

rendezése 

osztályfőnökök, 

kertész, szülők  

fotók 

 Herman Ottó vetélkedő II. HermanOttó élete, munkássága humán- reál mk. feladatok 

 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 

vagy Fehérné F. Márta 

fotók 

 Szemétgyűjtési akció az iskolánk 

környékén, Sajó -parton 

szülők, pedagógusok, gyerekek, 

bevonásával 

 

önkormányzat fotók 

 Tavaszi sportversenyek atlétika, labdarúgás, kézilabda testnevelők  

ápr. 09. Nálatok laknak-e állatok? Költészet napja  Szaláncziné S Zsuzsa, 

Barcziné O.Szilvia,  

Nagy S. Béláné,  

fotók 

ápr, 20.-

23. 

A Fenntarthatóság-

környezettudatosság -Témahete  

 

A fenntarthatóságra való 

felkészítés egész életen át tartó 

tanulási és szocializációs folyamat 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

iskolai munkaközösségek 

ÖKO munkacsoport 

 

vázlatok  

fotók 

ápr. 22.-

23. 

Föld napja műsor 

 

Irodalmi pályázat 

 

Rajzpályázat 

 

Kedves Herman Ottó! 

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 

ápr. 27  Tanulmányi kirándulások Környező Nemzeti Parkokba osztályfőnökök fotók, beszámolók 

 



 

 

MÁJUS 

Időpont: Feladat: Részletek: Felelős: Dokumentumok: 

máj.7. Vöröskeresztes Világnap 

Egészségneveléssel kapcsolatos 

szituációs játékok 

 

ismeretek széles körű alkalmazása Kavasánszkiné Kiss Gabriella 

biológia szakos tanár 

fotók 

máj. 10. Madarak és fák napja -Iskola udvar rendezés 

- Hasznos madaraink megismerése 

- madárodú készítése 

- Házi rajzverseny 

 

öko- munkacsoport 

 

DÖK- vezető 

fotók 

máj. 14. Iskolai háziversenyek minden 

szaktárgyból 

Iskolai vetélkedő munkaközösségek 

szaktanárok 

feladatok 

Iskola honlapja 

máj. 24. Európai Nemzeti Parkok Napja 

Aggtelek, Hortobágy, Tisza - tavi 

ÖKO centrum 

Nemzeti Parkok megismerése. 

Osztálykirándulás szervezésekor 

betervezni! 

osztályfőnökök 

alsó tagozat 

fotók, beszámolók 

 Iskola honlap: Öko krónika Tartalmazzon ÖKO írást 

 

Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

Iskola honlapja 

 

 

  



 

 

JÚNIUS 

Időpont: Feladat: Részletek: Felelős: Dokumentumok: 

jún. 4. Környezetvédelmi Világnap Tisztább levegőt munkaközösségek fotó 

jún 02-04.  

Erdei iskola 

Iskolánk 6. o tanulóinak az 

ÉSZAKERDŐ Varbó - Fónagyság 

Erdei Iskolájában / 3 nap / 

 

Antal László földr.-testnev. 

termism. tanár, of. 

Bacskainé Hornyák Henrietta 

6.o osztályfőnökök 

erdei isk. terv 

fotók 

 Nyári táborozás előkészítése Nyári tábor programjának 

megbeszélése 

DÖK, tanítók, tanárok a tábor programja 

 A tanév munkájának értékelése Ökofal rendezése; a tanév 

ökoiskolai tevékenységeinek 

összegző bemutatása fényképekkel, 

képekkel, rajzokkal, tárgyi 

emlékekkel 

ÖKO- munkacsoport év végi beszámoló 

 Iskola honlap: ÖKO krónika Tartalmazzon ÖKO írást 

 

Mándokiné Kertész Katalin 

programvezetők 

Iskola honlapja 

 Táborozás nyári táborok   

 Erdei iskola szervezése a 

következő tanévre 

időpont, helyszín   

 

A TANÉV SORÁN SZERVEZETT PROGRAMJAINKON, RENDEZVÉNYEINKEN KÉSZÜLT FOTÓK, VIDEÓK DOKUMENTUMOK 

MEGTALÁLHATÓK ISKOLÁNK HONLAPJÁN AZ ÖKOISKOLA, - ÖKO HÍREK FÜL ALATT: 

https://hermaniskola.hu/ és a https://www.facebook.com/hermaniskola/   OLDALON. 

Amennyiben digitális oktatásra kerül sor, a programok ennek tükrében mósosulnak és változnak. 

https://hermaniskola.hu/
https://www.facebook.com/hermaniskola/


 

 


