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„ A világ különleges és bonyolult, akárcsak a pók hálója. Ha megérinted egy fonalát, remegése végigfut az összes többi szálon. Mi nemcsak 

megérintjük a hálót, hanem bele is szakítunk.”      (Gerald Durrell) 

 

Az év fő célkitűzése – az ökoiskolai pályázat megújítása – sajnos nem valósult meg. A felelősség az enyém. Mentségül szolgálhat, hogy az ökoiskolai 

hírlevél, melyet meg szoktunk kapni, időközben megszűnt. Ebben mindig felhívták a figyelmet a pályázatra. Ennek hiánya, ill. a pandémiás helyzet 

okozta digitális munkarend miatt elkerülte a figyelmemet. Így kicsúsztunk a határidőből. Telefonos egyeztetés után megnyugtattak, hogy van egy 

év türelmi idő, tehát nem veszett el semmi. A következő kiírásra nagyon fogok figyelni. 

 

Régi álmunk vált valóra az idén. Önkormányzati és tankerületi pályázatnak köszönhetően felújították az iskola épületét, tornatermet. Megtörtént 

a külső szigetelés, szép vidám színekkel a színezés. A tetőre napelemek kerültek, így megvalósulhat az energiatakarékos működtetés. A 

tornaterem rossz parkettáját felváltotta a modern burkolat, ablakokat cseréltek, felújították a vizesblokkot. Az új fűtési rendszernek 

köszönhetően nem kell már fáznunk a teremben. Tankerületünknek köszönhetően az első és második emeleti mosdók is megszépültek, több 

terem új burkolatot kapott. Kívül-belül vonzóbbá vált az épület. 

 

Felemásra sikerült ez a tanév minden szempontból. A Coronavírus járvány miatt március közepétől digitális tanrend lépett életbe, ami kitartott a 

tanév végéig. Így az online oktatás miatt sok betervezett iskolai programunk elmaradt. A jeles napokról, ünnepekről a kollégák „saját hatáskörben” 

emlékeztek meg. Ki-ki belátása, tehetsége, technikai tudása alapján. A versenyek, vetélkedők száma is minimálisra csökkent, így eredményeink 

is. Nem valósulhatott meg a Föld napjára tervezett nagyszabású vetélkedőnk sem a környező ökoiskolák részvételével. 

 

 Annak azért örülünk, hogy a márciusig tervezett programjaink színesítették az iskola életét. Tantermen kívül és tanórán sikerült a tanulók 

környezettudatos szemléletét formálni, a szülőket érzékenyíteni az ökotudatos szemlélet és magatartás iránt és a város életébe is bekapcsolódni.  
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Éves munkaterv és megvalósulás 
 

2019. augusztus 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő Megvalósulás 

Csapatépítő túra – Melegmányi 

völgy 

iskolavezetés az iskola dolgozói 08. 23. Nagyon jó hangulatban, csodás 

környezetben, kellemesen elfáradtunk. 

 

2019. szeptember 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő Megvalósulás 

ÖKO iskola munkaterv 

- éves munkaterv véglegesítése 

- tudatos programszervezés a 

munkaközösségek és az iskola 

munkatervében 

iskolavezetés 

ökocsoport 

munkaközösség vezetők 

tantestület 09.05. A munkatervet a tantestület elfogadta. 

A benne foglalt feladatok beépültek az 

iskola és a munkaközösségek 

munkatervébe. 

Az osztálytermek és az iskola 

helyiségeinek dekorálása 

osztályfőnökök 

rajztanár 

tanulók 09.15. A közösségi tereket, mint minden évben 

Szemenyeiné vállalta magára. Az 

osztálytermek szépítését az 

osztályfőnökök végezték a tanulók 

segítségével. 

TESZEDD! 

Csatlakozás az országos akcióhoz 

- útvonalterv 

- regisztrálás 

 

DÖK 

Ökocsoport 

felsős tanulók, 

felsős oszt.f. 

szülők 

09.30.  

az időpont a 

kiírástól 

függően 

változik 

Sajnos ez az idén elmaradt. 

Őszi túra az Ibolyavölgyben Hegedüsné Paholik Márta alsós tanulók 09.30. Szép időben, az alsósok 2 és fél órás 

túrát tettek. 
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Kerékpártúra az Európai 

autómentes nap alkalmából 

DÖK vezető felsősök 09.22. Sajnos kicsit kis létszámú, de annál 

lelkesebb csapat kerekezett 

Alsómocsoládra. 

Élő múzeum 

Csatlakozás a városi rendezvényhez 

- régi mesterségek, eszközök 

megismerése 

múzeumvezető 

iskolavezetés 

tanulók, 

pedagógusok 

Szél hozott 

projekthez 

csatlakozva, 

megbeszélt 

időpontban 

Az idei évben ebben a formában nem 

szervezte meg a város, így nem tudtunk 

csatlakozni. Helyette az Ültess fát, 

olvass alatta könyvet!  akcióban 

vettünk részt. 

Papírgyűjtés Simonicsné J. Andrea DÖK 09.30. Szeptember 24-én 8-16 óráig lehetett 

gyűjteni. A szülők is bekapcsolódtak a 

munkába. A közeli pékségből, de még 

egy bikali boltból is kaptunk 

kartonokat. 

Elemgyűjtés Simonicsné J. Andrea tanulók, dolgozók, 

szülők 

folyamatos Folyamatosan működik. Az alsósok 

nagyon lelkesek, többen ajándékot is 

kaptak. A felnőtt dolgozók is elhozzák 

használt elemeiket. 

Energia „járőr” szolgálat 

megszervezése 

Öko csoport 

DÖK vezető 

tanulók 

osztályfőnökök 

09.16. Kicsit döcögősen indult, de pár lelkes 

tanulónak köszönhetően működni 

kezdett. Sajnos jövőre újra kell 

szervezni, az online oktatás miatt. 

ÖKO faliújság aktualizálása Öko csoport tanulók 09.16. Jó dolog, hogy már nemcsak én, hanem 

a kollégák közül többen is gondozzák. 

Iskolai honlap aktualizálása Hegedüsné P. Márta  Enyedi Gábor 

rendszergazda 

09.30. Sajnos nem működik. Sürgős feladat a 

probléma megoldása!!! 
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   2019. október 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő Megvalósulás 

Szél hozott…, merre visz?- őszi 

projekt 
2. évfolyam pedagógusai tanulók, 

pedagógusok 

10.30. Hagyományosan nagy kedvenc ez 

a projekt a kicsik körében. Az1-2 

hetes változatos tevékenykedtetést 

idén is vetélkedővel zárták, 

melyen számot adtak megszerzett 

tudásukról. 

„Állati nap!” 

Az állatok világnapja alkalmából 

- házi kedvencek bemutatása 

Hegedüsné P. Márta 

munkaközösség vezetők 

tanulók, 

pedagógusok 

szülők 

10.01. Kutyusok tömkelege lepte el az 

alakuló teret, de bemutattak 

nyuszit, teknőst, hörcsögöt, 

csirkét és cicát is. 

Elektromos hulladékgyűjtés Simonicsné J. Andrea a város lakói 10.31. Immár sokadik alkalommal 

szerveztük meg a város lakóinak a 

gyűjtést, akik örültek a 

lehetőségnek. Ismét szép számú 

már nem használatos eszköz gyűlt 

össze. Köszönet a szervezésért 

Simonicsnénak. 

MOZDULJ! – intézményi sportnap 

 a Gyaloglónap alkalmából 

igazgató, 

testnevelők 

a székhely és a 

tagintézmény 

tanuló, 

alkalmazottai 

10.15. Ebben a tanévben a bikali 

tagintézmény szervezte. Nagyon 

ötletes feladatokat találtak ki. 

Gyerekek és felnőttek is jól érezték 

magukat. 

Add tovább! 

- megunt játék, könyv 

- kinőtt ruha 

Hegedüsné Paholik Márta 

DÖK vezető 

tanulók, 

pedagógusok 

DÖK 

szülők 

10.31. Csere-bere akciónkat idén a 

Hulladékcsökkentési témahéthez 

kapcsoltuk. Nagyon jól sikerült. 

Rengeteg minden gyűlt össze és 

talált új gazdára. Jó ötlet volt a 

feladatmegoldásokért járó „csiri-
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biri”, melyet felhasználhattak a 

„vásárláshoz”. 

Udvartakarítás, szemétszedés 

környezetünk tisztaságáért 

 

Öko csoport 

 

DÖK vezető 

tanulók, 

pedagógusok 

technikai dolg. 

folyamatos A DÖK szervezésében tisztítottuk 

meg környezetünket. 

 

   2019. november 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő Megvalósulás 

„AVAR-VÁR”  levelekből ökocsoport tanulók 

pedagógusok 

karbantartó 

11.30. Nagyon élvezték a gyerekek. 

Utána pár felsős DÖK-ös segített 

összegyűjteni a leveleket. 

Márton napi lampionos felvonulás németet tanítók tanulók, ovisok, 

pedagógusok, 

szülők, polg.őrök 

11.11. A németes kollégák 

szervezésében zajlott, ismét nagy 

sikerrel, sok felvonulóval  ( 

óvodások, iskolások, felnőttek). 

Hangulatos műsor után finom 

libazsíros kenyér és tea várta a 

résztvevőket. 

TÖKJÓ nap! 

- tökfaragás, töklámpás 

készítés 

- tökös-mákos rétes  

DÖK vezető 

DÖK képviselők 

tanulók, 

pedagógusok, 

szülők 

11.30. Ez elmaradt. Helyette mézes 

napot tartottunk. Előadást 

hallgattunk a méhek szerepéről, 

mézes kenyeret ettünk, teát ittunk. 

Madáretetők felújítása, pótlása, 

kihelyezése - madáretetés 

Füzes Gábor DÖK márciusig 

folyamatos 

Ez idén is Gábor bácsi 

vezényletével valósult meg. A 

technika órán készült madáretetők 
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2019. december 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő Megvalósítás 

Városi betlehem felállítása  német nemzetiségi 

egyesület és önkormányzat 

pedagógusok 12.01. Idén nem kérték a 

segítségünket, így csak 

megcsodáltuk. 

ÖKO faliújság aktualizálása ÖKO csoport tanulók 12.09. Megtörtént. 

Csillagszóró projekt- adventi 

készülődés 

Jánó Dezsőné 

Hegedüsné Paholik Márta 

tanulók, 

pedagógusok 

12.20. Az Adventi készülődés idején 

ismét „kinyitottak” iskolánk 

ablakai feldíszítve. Hétfőnként 

közösen énekeltünk és 

meggyújtottuk a soron 

következő gyertyát. Ellátogatott 

hozzánk a Télapó is. Rengeteget 

felkerültek az udvar fáira. 

Folyamatos feltöltésükről is a 

gyerekek gondoskodnak. 

Hulladék buli - témanap 

Csatlakozás az európai 

hulladékcsökkentési héthez 

ökocsoport 

DÖK vezető 

tanulók, 

pedagógusok, 

karbantartó 

 

11.30. 

(utolsó hét) 

Ismét jól sikerült. A kapott 

faanyagból, kávékapszulákból, 

dugóból, kartonból csodás 

karácsonyi dekorációk születtek. 

Két takarítónénink közben 

ökozacskókat varrt, melyet 

értékesítettünk a szülők, 

pedagógusok körében. 

Kábeldobok festésével, 

tapétázásával asztalkák is 

készültek.  
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barkácsoltunk. Segítettünk 

feldíszíteni a város 

karácsonyfáját, együtt 

ünnepeltünk a város fő terén. 

Beigli sütés német egyesület és 

önkormányzat, SZM 

szülők, 

nagyszülők 

pedagógusok 

12.20. Több mint 100 beigli készült!!! 

Az alapanyagokat a német 

nemzetiségi önkormányzat 

biztosította. A sütésben anyukák, 

nagymamák, pedagógusok 

segédkeztek. Az eladásból 

származó bevétel az iskoláé lett. 

ÉDES KARÁCSONY 

Családi nap 

Hegedüsné P. Márta 

Szemenyeiné M. Judit 

pedagógusok, 

szülők, gyerekek 

12.14. EFOP-3.1.5-16-2016-00001 

számú pályázatunk keretében 

szerveztük meg a karácsonyváró 

napot. Asztal és karácsonyfa 

díszek, füzérek készültek. Sült 

mézeskalács, sportoltunk, 

társas játékokat játszottunk  és 

énekeltünk közösen a szülőkkel. 

Karácsonyi vetélkedő Hegedüsné P. Márta 

Jánó Dezsőné 

tanulók, 

pedagógusok 

12.20. Közös, jó hangulatú 

vetélkedővel zártuk az évet. A 

tanulók vegyes csapatokban, 

választott segítővel vettek részt 

a játékban. A feladatok közt volt 

filmfelismerés, karácsonyi totó, 

egy karácsonyi dal közös 

előadása meghatározott 

stílusban, activity. Nem 

feledkeztünk meg partnereink 

megajándékozásáról sem. 
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 2020. január 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő Megvalósulás 

„Hó, hahó!” – témanap a hóemberek 

világnapja alkalmából 

testnevelők tanulók 01.17. v. 01.20. Bár nem volt sok hó , de 

sikerült megvalósítani a 

hómber építést is. Igaz 

nem születtek hatalmas 

hóemberek. Sok mindent 

megismertünk a 

hóemberekről, az időjárás 

összefüggéseiről.  

Öko csoport beszámolója a féléves 

munkáról 

Hegedüsné Paholik Márta tantestület félévi 

értekezlet  

Félévi értekezleten 

beszámoltunk. 

Madáretetők ellenőrzése Füzes Gábor tanulók folyamatos Gábor bácsi felügyeletével 

folyamatosan működött. 

Mennyire vagy zöld? - kérdőíves 

felmérés, kérdőívek feldolgozása, 

tájékoztatás 

Hegedüsné P. Márta tanulók, szülők, 

pedagógusok 

01.31. Megtörtént. Hasonlóan jó 

eredményt hozott, mint 

előtte. Azért van kis 

fenntartásunk a válaszok és 

a mindennapi gyakorlattal 

kapcsolatban. 

Korcsolyázás Kaposváron DÖK vezető tanulók, kísérő 

pedagógusok 

01.31. A DÖK szervezte 

programon egy 

nagybusznyi tanuló vett 

részt. Szuperül érezték 

magukat.  
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 2020. február 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő  Megvalósítás 

PÉNZ7 – csatlakozás az országos 

programhoz 

Füzes Gábor 

1-4. osztály tanítói 

pedagógusok 

tanulók 5-6. 3-4.  

kiírás szerint Március 2-6-ig valósult 

meg, kiírás szerint. A 

kapott segédanyagok jól 

használhatóak voltak. 

Farsangi Suli-So(k)k - témanap 

- forgószínpad 

- hagyományőrző felvonulás 

- esketés 

- kiszeégetés 

- bál 

Hegedüsné Paholik Márta 

SZM 

tanulók, 

pedagógusok, 

szülők 

karbantartó, 

polgárőrök 

02.28. Idén is elűztük a telet. Az 

előző években megszokott 

délelőtti forgószínpados 

tevékenykedtetés elmaradt, 

de a felvonulás, az esketés, 

kiszeégetés és a bál jól 

sikerült. 

 

  2020. március 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő Megvalósulás 

Egészségnap Gojákné Sziveri Helga pedagógusok  

tanulók 

03.10. Az idén több részletben 

valósult meg. 

- védőnőink a sebellátás 

és az újjáélesztés 

rejtelmeibe vezettek 

bennünket 

- biológia tanárunk a tüdő 

működését mutatta be a  

- nyolcadikosaink 

látogatást tettek a 

dombóvári kórházban 
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Fenntarthatósági témahét- 

csatlakozás az országos felhíváshoz 

Hegedüsné Paholik Márta tanulók, 

pedagógusok 

kiírás szerint Elmaradt a pandémia miatt. 

A Víz világnapja 

Témanap az 1. évfolyamon 

Hegedüsné Paholik Márta 

Jánó Dezsőné 

pedagógusok, 

tanulók 

03.22. Iskolai szinten elmaradt. Az 

online oktatás keretében a 

kollégák saját tantárgyukhoz 

kapcsolódóan küldtek 

feladatokat. 

Tavaszi túra – víz, vízpart  

- a halastó környéke v. 

- patakpart 

Ökocsoport tanulók 

pedagógusok 

03.31. Elmaradt. 

LEVEGŐ témahét 

4. és 8. évfolyam 

4. és 8. évfolyam 

osztályfőnökei 

4. és 8. évfolyam 

tanulói és  

pedagógusai 

03.31. Szerencsére novemberben 

megcsináltuk, így nem 

maradt el. A hetet egy közös, 

vetélkedővel zártuk. A 

vegyes csapatoknak és a 

tervezett feladatoknak 

köszönhetően jól együtt 

dolgoztak a kicsik és 

nagyok. Sikerült játékos 

formában számot adni a 

héten megszerzett 

ismereteikről. 

 

 

  2020. április 

 

 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő Megvalósítás 
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A Föld napja  

 Vetélkedő a környező ökoiskolák 

részvételével 

Hegedüsné Paholik Márta 

ÖKO csoport 

tanulók 

pedagógusok 

04.23.  

EL 

Elektromos hulladékgyűjtés Simonicsné J. Andrea a város lakói 04.30. M 

Együtt a zöld úton! - 

témanap a szülőkkel a 3.1.5.pályázat 

keretében 

Hegedüsné Paholik Márta 

Szemenyeiné Mód Judit 

tanulók, pedag. 

szülők 

04.24. A 

Kinn az osztály! - tanórák a 

szabadban 

Csatlakozás az országos 

kezdeményezéshez 

ÖKO csoport tanulók, 

pedagógusok 

kiírás szrint R 

Erdei iskola - Alsómocsoládon 3. és 6. osztályfőnökök 3. és 6. évfolyam 

tanulói 

04.30. A 

Ökoiskola pályázat beadása Hegedüsné Paholik Márta ökocsoport kiírás szerint DT!! 

 

2020. május  

Feladat Felelős Közreműködők Határidő Megvalósítás 

Tűzoltók napja 

TŰZ témanap a 3. és 7. évfolyamon 

Gojákné Sziveri Helga 

Jánó Dezsőné 

3. és 7. évfolyam 

tanulói, 

pedagógusai 

05.04. ELMARADT 

Madarak, fák napja- rajzpályázat ÖKO csoport tanulók 

rajzot tanítók 

05.15. ELMARADT 
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  2020. június 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő  

ÖKO / sport tábor (napközis) alsós pedagógusok, Szalai 1-2.o tanulók 06.30.  Elmaradt. 

HATÁRTALANUL – Szlovénia, 

Horvátország 

Gojákné 7. o tanulók 06.10. Elmaradt. 

Éves ÖKO munka értékelése Hegedüsné Paholik Márta ÖKO csapat 

tantestület 

tanévzáró 

értekezlet 

Megtörtént. 

Német tábor – elődeink nyomában német egyesület és 

önkormányzat 

szülők, tanulók, 

pedagógusok 

06.30. Elmaradt. 

 

2020. július 

Feladat Felelős Közreműködők Határidő Megvalósítás 

Erzsébet tábor lebonyolítása Hajnalné, Gojákné szülők, tanulók a kiírásnak 

megfelelően 

Elmaradt. 

 

 

 

 

osztálykirándulások osztályfőnökök tanulók 05.31. ELMARADT 

Erzsébet tábor szervezése Hajnalné, Gojákné tanulók 05.31. ELMARADT!! 
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 Folyamatos tevékenységek a tanév során: 

 szelektív hulladékgyűjtés - Felelős: az iskola tanulói, alkalmazotti kör 

 fűszerspirál gondozása - Felelős: DÖK vezető, DÖK, takarítónő 

 környezeti nevelés a tanórákon - Felelős: pedagógusok  

 környezettudatos viselkedés - Felelős: minden felnőtt – személyes példamutatás 

 az iskola külső-belső környezetének szépítése, megóvása – Felelős: mindenki 

 iskolai büfé ellenőrzése - Felelős: igazgató, SZM vezető 

 honlap és facebook tartalom frissítése - Hegedüsné, rendszergazda, Jánóné 

 ökofaliújság aktualizálása – Ökocsoport 

 Pillanatképek - a hét fotója - Felelős: Füzes Gábor 

 környezetbarát tisztítószerek rendelése – Felelős: Szomolainé 

 kapcsolatok ápolása – Felelős: igazgató, ig.helyettes 

 
Az iskolai jelenlét hiánya miatt korlátozott időben valósultak meg. Legfőbb problémát az iskolai honlap összeomlása jelenti. Sürgősen megoldást kell találni 

rá, hiszen a pályázat feltétele a honlapon való megjelenés. 


