
 

ÖKO munkaterv 2021-2022. tanév 

 

„Evolúciósan kialakult és örökölt kognitív képességeink alapvetően nem teszik lehetővé, hogy megóvjuk a 

minket eltartó környezetet és természetet saját magunktól, hiszen évezredeken keresztül nem volt 

képességünk arra, hogy ilyen drasztikus rohamléptekben pusztítsuk saját életterünket. Ezt felismerve kell új 

intelligenciát elsajátítania az emberiségnek, amit ökológiai intelligenciának nevezünk.” 

Éppen ezért legfontosabb és legalapvetőbb célunk az ökológiai intelligencia fejlesztése. 

A gyerekek és felnőttek környezettudatos szemléletének további formálása. 

Az ökotudatos magatartás erősítése. A minket körülvevő világ, emberek, állatok, növények, természetes és 

mesterséges vívmányok tiszteletére való nevelés, a tolerancia és empátia növelése. 

 

Öko munkacsoport tagok: 

Ledán Imola-ének-zene tanár 

Blahó Mónika-biológia tanár 

Horváth Andrea-tanító 

Őszné Torma Krisztina-testnevelő tanár 

Kabály Adrienn-kémia, matematika tanár 

Mezei Zsuzsanna-angol tanár 

 

 

Szemők Zsuzsanna-tanító 

Tolmácsi Klára-földrajz, rajz tanár 

Moldován Mónika-tanító 

Szlobodnikné Szirtes Bernadett-tanító 

Nyeste Alica-tanító 

Jeviczky János-karbantartó 

 

Szeptember ÖKO munkaterv elkészítése 

ÖKO szakkör megalakulása alsó- és felső tagozaton, munkaterv elkészítése 

ÖKO faliújság létrehozása 

Energia-kommandó beindítása 

Évindító kenutúra 

Szelektív hulladékgyűjtés újraszervezése (tanterem/folyosó)-szelektív hulladékfelelősök 

választása 

Iskolaudvar gondozása 

Szüreti mulatság alsó tagozaton 

Autómentes világnap (szeptember 22.) – figyelemfelhívó plakátok készítése 

Iskolakert gondozása 

Bogaras előadás alsó tagozaton 

Teremtisztaság verseny felsőben  

Október ÖKO faliújság aktualizálása 

Papírgyűjtés 

Kupakgyűjtés 

Állatok világnapja (október 4.) 



Firenzében, egy 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia keretén belül merült fel 

először az Állatok Világnapjának (World Animal Day) gondolata. Az október 4. pedig azért 

lett a kiválasztott nap, mert ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyúttal emléknapja is. 

Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század 

elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy 

élettelen.  

Alsóban kutyás bemutató 

Felsőben gyerekek behozzák állataikat, és bemutatják 

Alsó tagozat: osztálykirándulás / Felső tagozat: Sport- és egészségnap 

Bogaras előadás alsó tagozaton 

Teremtisztaság verseny felsőben 

November Téli madáretetés / etetőkészítés, kihelyezés otthon 

ÖKO faliújság aktualizálása 

Vegán világnap- november 1. (Fenntartható élelmezés 1994. óta) november 2-5 között 

otthon és/vagy technika órákon zöldségszobor készítése 

Bogaras előadás alsó tagozaton 

Teremtisztaság verseny felsőben 

December Téli madáretetés 

ÖKO faliújság aktualizálása 

Luca-búza ültetése (december 13. - hagyományok, hiedelmek)-alsóban néptánc és/vagy 

technika órákon ennek a hagyománynak a bemutatása, felsőben természetismeret, biológia 

órákon történik mindez  

Karácsonyfadísz, karácsonyi ajándék készítése újrahasznosított anyagból műhely 

foglalkozás keretében 

Teremtisztaság verseny felsőben 

Január Téli madáretetés 

ÖKO faliújság aktualizálása 

„Hulladékszobor”- kiállítás 

FKF-telep meglátogatása (osztályfőnöki óra vagy szakkör keretén belül) 

Az előző tanévben meghirdetett fotópályázat „Egy fa négy arca” címmel munkáinak 

értékelése, kiállítás szervezése  

Selektív hulladékfelelősök választása 

Teremtisztaság verseny felsőben 

Február Téli madáretetés 

ÖKO faliújság aktualizálása 

Az év állata, és az év növénye (felső tagozatosok felkészülése, alsósoknak bemutató) 

Jegesmedve nap (február 27.) –macikiállítás, és rajzverseny 



Teremtisztaság verseny felsőben 

Március Tavaszi munkák elvégzése az iskolakertben 

ÖKO faliújság aktualizálása 

Beporzók napja (március 10.)-rovarhotel készítése technika órákon 

Víz világnapja (március 22.)- kémiai kísérletek a vízzel bemutató Kabály Adrienn tartja 

Pályaorientációs nap (március 25.) 

Papírgyűjtés  

Teremtisztaság verseny felsőben 

Április Föld napja (április 22.) Meserengeteg alsó tagozaton 

ÖKO faliújság aktualizálása 

Tavaszi munkák elvégzése az iskolakertben  

Teremtisztaság verseny felsőben 

Fenntarthatósági témahét 25-29-ig 

Május Tavaszi munkálatok a kertben 

ÖKO faliújság aktualizálása 

Erdei iskola felső tagozaton  

Madarak és fák napja (május 10.) – rajzverseny 

Felső tagozat: osztálykirándulás / Alsó tagozat: Sport- és egészségnap 

Teremtisztaság verseny felsőben 

Június Erdei iskolák alsó tagozaton 

Óceánok világnapja (június 8.) –ppt bemutató és totó kitöltése 

Az éves munkaterv értékelése 

A következő tanév cselekvési tervének összeállítása 

 

 

„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért talán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud 

teremteni a természettel.” 

(Szent-Györgyi Albert) 

 

 

Budapest, 2021. szeptember 1.                                                                                         

   Horváth Andrea, Blahó Mónika 

 


