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2016. január 1-től vagyunk Öko iskolások. E címet 2018. december 31-ig birtokolhatjuk. Az Ökoiskolai 

munkacsoportunk létszáma 40 fő. Az intézmény-vezető, -helyettesek, osztályfőnökök, osztálytanítók, 

napközivezetők mellett minden munkaközösség képviselteti magát, azonkívül a diákmozgalom patronáló 

tanára, valamint az oktatást segítő kollégák alkotják. Négyen vagyunk Öko-koordinátorok. 

Célkitűzéseink közül kiemelném az alábbi szempontokat: 

 Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.  

 Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. 

Legyen szempont az újrahasznosítás. 

 Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk a környezet értékeit. 

 Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés 

váljék meghatározóvá.  

A környezettudatosság, fenntartható fejlődés szemléletének elterjesztése a diákok, munkavállalók, szülők 

körében, valósuljon meg az ökoszemlélet. 

Programjainkat, tevékenységeinket a fenti célok vezérelték. 

Öko-okosok választása 
Minden osztályban tanév elején – közösségi megbízásként jelentkezhettek e feladatra a gyerekek. Ők 

tájékoztatták az osztály többi tanulóját rendezvényekről, versenyekről, aktuális iskolai-, évfolyami- vagy 

osztály feladatokról. Felügyelték a tantermekben szelektív hulladékgyűjtést, aktivizálták társaikat a minél 

aktívabb részvételre.  

 

„Energia-járőr” tevékenység 

Minden osztályban tanév elején – közösségi megbízásként jelentkezhettek e feladatra a gyerekek 1-6. 

évfolyamig. Külön beosztás szerint hetente ellenőrizték főként az alsós tantermek dekorációját, növényeinek 

ápolását, tisztaságát. Figyelemmel kísérték az energiatakarékosságot is – csöpögő csap, égve maradt villany, 

téli időszakban a hatékony szellőztetést. Pontozták a tapasztalt pozitív eseteket és sajnos néha a negatív 

valóságot is láthatták – pontlevonás volt az ítélet. Igazi lelkesedéssel csinosították az alsós osztályok 

tantermeiket. A patronáló pedagógusnak mondták el észrevételeiket, javaslataikat. 

 

Egészséges élet, egészséges táplálkozás témanap. 

A szülők támogatásával sikerült az egészséges ételek nyersanyagainak beszerzése. Teljes kiőrlésű, 

tönkölybúzából, rozslisztből … készült péksütemények, kenyér. Zöldségek, saláták is kerültek az asztalra. 

Tejtermékek, méz, gyümölcs alapanyagokból készített kicsi és nagy, apa és anya, nagyi és nagypapa 

étvágygerjesztő falatokat s kínálták mindenkinek. A siker sem maradt el. A Kóstolda valóban teljes üzemben 

működött. 

Főként a testnevelők a mozgásos programokról gondoskodtak, de vállalkozó kedvű szülők is vállalkoztak 

egy-egy bemutatóra. Mindenki feltehette névjegyét egy egészség-fára, ha a héten mozgott az egészségéért. 

Az iskolai védőnő főiskolai hallgatók bevonásával a „Helyes táplálkozási szokások” témakörből előadást, 

foglalkozást tartottak. Akik igényelték, vérnyomást, testsúlyt, vércukrot mértek. Az érdeklődőknek 

sebkötözési gyakorlaton mutatták be kisebb sérülések szakszerű ellátását. Közvélemény kutatást tartottak az 

étkezési szokásokról. Fogápolási tanácsokat kaphattunk. 

A program nyílt volt a szülők előtt is, lelkesen mentek egyik program után a másikra. Igazi forgataggá vált a 

délután. A tanulók különböző programok közül választhattak érdeklődésük szerint: Online játékok az 

egészséges táplálkozásról; Egészséges táplálkozás vetélkedőn mérhették meg tudásukat, Táplálék piramist 

állíthattak össze, hagyományos mézeskalács díszítéssel ügyeskedhettek.  

  



Oxy –fa  

Ingyenesen kaptunk egy oxyfa csemetét, gondosan elültettük s gondozzuk lelkesen. Fotókkal követjük 

növekedését, figyeljük lombosodását. Jól tűri a szélsőséges időjárást s intenzív növekedést ígérnek. Az 

iskolaudvarunk eléggé árnyékmentes, szükség lenne minél több nagylombú fára. E miatt is örültünk a 

felajánlásnak. A nagyméretű leveleivel jó hatással van a környezetre, port és más szennyezőanyagot 

valamint CO2-t köt meg és ezáltal a helyi klímát javítja.  

 ősz  tavasz 

Kreatív 

Novemberben a Művészeti héten kreatív alkotásokat vártunk őszi termésekből. Épületeket jelenítettünk 

meg. Ebben a hónapban töklámpa faragó versenyt is rendeztünk s elkezdődtek a madáretető készítés 

munkálatai is. 

Decemberben Bütykölde – karácsonyi kézműves foglalkozásokat tartottunk. Saját készítésű ajándékkal 

lephették meg családtagjaikat alsós tanítványaink. 

Igazán hangulatosra sikeredett Adventi Teaházunk az ünnepekre készülődve. 

Karácsonyi Adok – Veszek 

E tanévben nem rendeztünk „hagyományos” karácsonyi vásárt, viszont Karácsonyi adok-veszek programot 

igen! A gyerekek „KERESS otthon / a nagyinál / unokatesóknál olyan már nem használt játékot, amit 

már kinőttél, a tesódnak sem kell, és még jó állapotban van.” –ezt a felhívást kapták az őszi szünet után. 

Behozták az osztályukba a játékokat, mikulásig gyűjtöttük, ÖkoPetákot kaphattak érte. Közösségi munkával 

és tartósan javuló magatartással is lehet Petákot szerezni. A begyűjtött játékokból vásárt rendeztünk. A vásár 

során csak Petákért adhattunk el valamit! A gazdára nem talált játékokat a Vöröskeresztnek, 

Gyermekkórháznak, Máltai játszótérnek ajándékoztuk. Jó volt látni ahogy diákjaink elvitték 

ajándékdobozaikat ezekre a helyszínekre is! 

   

 



Kupakgyűjtés Bogiért! 

Gyaraki Bogi iskolatársunk gyógykezelése nagy terhet ró a családra, ezért szülei kupakgyűjtési akcióba 

kezdtek, melyet iskolánk is támogat. Szinte az iskola összes diákja, nevelője, dolgozója különíti el a 

műanyag kupakokat s hozza be folyamatosan. Felhívásunk óta gyűjtőpontként is leadják itt ismerősök, 

ismeretlenek is az összegyűjtött kupakjaikat. 

Ökoiskolai Együttműködés  

A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola ökoiskolai együttműködési kéréssel fordult hozzánk, 

örömmel csatlakoztunk hozzájuk, hisz évek óta meghívjuk őket karácsonyi előkészületi programokra, 

bemutatókra, rendezvényeinkre. Mi pedig a pályaorientációs programjaikon veszünk részt. 

Farsang az újrahasznosítás jegyében. Öko-farsangot hirdettünk az osztályoknak. Gombold újra szlogenünk 

hatására valóban a szekrény aljából előkerültek azok a ruhadarabok, amelyek most új értelmet nyertek. 

Akinek nem volt ilyen ruhatára, az pedig csomagolóanyagokból és egyéb hulladék újrahasznosításával 

készített mókásnál mókásabb jelmezt, álarcot. 

Tavasz:  

Iskolánk tanulói számára a tavasz igazi felpezsdülést jelentett – középpontban a környezettudatosság 

rendezvényei álltak: Márciusban a VÍZ Világnapja, áprilisban a Föld Napja, környezettudatosság témahete, 

májusban a HAPPY HÉT programjai.  

Rajz és technika tanítási órákon valamint a napköziben a vízi környezettel foglalkoztak az alsós gyerekek. 

   

  
Akvárium építésük nagy sikert aratott, a kiállított munkadarabokat a felsősök is nagy érdeklődéssel 

szemlélték. 

Az udvar kerítését vízi környezetté alakítottuk át. 



  
 

    
A felsősöknél az 5-6. osztályban plakátokon jelenítették meg a víz jelentőségét 

       
A 7-8. osztályosok saját készítésű fotókon mutatták be, hogyan kötődnek városunk, Szeged folyójához. 

     
A 4.c osztály megmutatta, hogyan reklámozná egy ásványvizes palack címkéjén az ivóvíz jelentőségét:  

A Vízművek pályázatára csatornafedőt terveztek a felsősök. 

         
  



„Öröm-bánat” szórólapon szembeállították a víz és üdítő hatását – terveiket számítógéppel valósították meg: 

 

    
 

Animációk készítése informatikai jártasságukat tette próbára. 

Napközis csoportok, ofőnöki órák, technika, biológia, fizika, kémia tanítási órák, rajz szakkör igazította 

foglalkozás anyagát e héten a meghirdetett HAPPY HÉT ajánlott programhoz. OGYÉI honlapjáról letölthető 

társasjátékot, 45 perces óratervet és hozzá kapcsolódó segédanyagokat használtak kollégáink 

foglakozásaikon.  

Szünetekben a jókedv s vidámság kerekedett felül. Szappanbuborék fújással egy hatalmasat játszott kicsi és 

nagy. Hozhatták saját eszközeiket vagy az udvaron kaphattak s próbálkozhattak minél nagyobb buborék 

előállítással. 

     
 

Legyél kékben! – felhívásra kékbe öltözött az egész iskola – kiemelve a víz jelentőségét 

mindennapjainkban. 

 

A diákok a tanórák alatti vízivás engedélyezésének örültek nagyon, az ebédlőben szünetekben „szelf(v)izz a 

vízzel” készítették mobiljukkal a fotóikat, az udvari út is téli álmából felébredt, megnyitották a csapot. 

 

 
 

vízmolekulák – kémia óra 

 



  
 

Felhívással éltünk a szülők, diákok felé – hozzanak virágmagot, ültethető egynyári és évelő virágokat - 

virágültetéssel tegyük közvetlen környezetünket esztétikusabbá. Az udvari virágoskert gondozásáért külön 

köszönet a felsősöknek, tch órákon szorgosan gondozták kertünket.  

     

     

 

Föld Napja tiszteletére ZÖLDBE –VIRÁGOSBA – ÁLLATOS pólóba, ruhába öltöztünk – felhívásunkra 

kész divatbemutatón vehettünk részt! 

Iskolarádió 

Az iskolarádió hetente jelentkező műsora mindig tartalmazott Öko-perceket. Hasznos tanácsokat, 

információkat, energiatakarékossági ötleteket, hulladékhasznosítási tippekkel jelentkezett. A 

programjainkon riportokat készített.  

Öko faliújság, zoldt3.blogspot.hu, Öko- könyvzug – mind az öko-okosság felé irányította tanítványaink 

érdeklődését, figyelmét. Komolyan vesszük, a gyermeken keresztül alakíthatjuk szüleik szemléletét is. 

  



Papírgyűjtés 

Ősszel és tavasszal is sikerült két-két konténer papírt gyűjteni a diákmozgalom szervezésével. A kapott 

pénzzel a diákmozgalmat támogatjuk, tanítványaink szervezett programjait tudják ezzel finanszírozni. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

A papírt, műanyagot és a szárazelemet gyűjtjük szelektíven. Minden osztályban van lehetőség a műanyag 

kupak, a papír és a műanyag hulladék elkülönítésére a kommunális hulladéktól. Az épületben két helyen van 

kihelyezve szárazelemgyűjtő tartály.  

Zokni Csereprogram 

Iskolánk 21 osztálya szeptember végén csatlakozott a felhíváshoz. Az osztályfőnökök koordinálásával a 

tanulók szüleikkel összefogva gyűjtötték a még jó állapotú, használható zoknikat adománynak, az 

elhasználtakat pedig hulladéknak.  

Öko iskolaként kiemelt szerepet kap mindennapjainkban a környezettudatosság, az újrahasznosítás. A 

program második alapvető motivációja a jótékonykodás volt. A használható állapotban lévő zoknikat 

Karácsonykor a szervezők a rászorulóknak adományozzák, idén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

segítségével.  Két osztályunk, a 4.C és a 3.A is kiemelkedő teljesítményt ért el, a gyerekek nagy 

lelkesedéssel gyűjtötték a családi körben felhalmozódott zoknikat. A városban I. és III. helyet nyerték el. 

Köszönjük a szülők s a tanulók aktív részvételét. Jó volt ilyen kezdeményezéshez csatlakozni! 

   

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/latott_mar_ennyi_zoknit_egy_helyen/2493606/?utm_source=56763-

ZCSP%20Roadshow%20Szeged%202016.%20regisztr%C3%A1lt%20OSZT%C3%81LYF%C5%90N%C3%96K%C3%96K&utm_campai

gn=269227-Kik%C3%BCld%C3%A9s%201.&utm_medium=15771-

email&utm_content=K%C3%B6sz%C3%B6n%C5%91%20lev%C3%A9l%20az%20oszt%C3%A1lyf%C5%91n%C3%B6k%C3%B6knek

%20%2B%2025%25%20kupon 

  

  

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/latott_mar_ennyi_zoknit_egy_helyen/2493606/?utm_source=56763-ZCSP%20Roadshow%20Szeged%202016.%20regisztr%C3%A1lt%20OSZT%C3%81LYF%C5%90N%C3%96K%C3%96K&utm_campaign=269227-Kik%C3%BCld%C3%A9s%201.&utm_medium=15771-email&utm_content=K%C3%B6sz%C3%B6n%C5%91%20lev%C3%A9l%20az%20oszt%C3%A1lyf%C5%91n%C3%B6k%C3%B6knek%20%2B%2025%25%20kupon
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/latott_mar_ennyi_zoknit_egy_helyen/2493606/?utm_source=56763-ZCSP%20Roadshow%20Szeged%202016.%20regisztr%C3%A1lt%20OSZT%C3%81LYF%C5%90N%C3%96K%C3%96K&utm_campaign=269227-Kik%C3%BCld%C3%A9s%201.&utm_medium=15771-email&utm_content=K%C3%B6sz%C3%B6n%C5%91%20lev%C3%A9l%20az%20oszt%C3%A1lyf%C5%91n%C3%B6k%C3%B6knek%20%2B%2025%25%20kupon
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/latott_mar_ennyi_zoknit_egy_helyen/2493606/?utm_source=56763-ZCSP%20Roadshow%20Szeged%202016.%20regisztr%C3%A1lt%20OSZT%C3%81LYF%C5%90N%C3%96K%C3%96K&utm_campaign=269227-Kik%C3%BCld%C3%A9s%201.&utm_medium=15771-email&utm_content=K%C3%B6sz%C3%B6n%C5%91%20lev%C3%A9l%20az%20oszt%C3%A1lyf%C5%91n%C3%B6k%C3%B6knek%20%2B%2025%25%20kupon
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/latott_mar_ennyi_zoknit_egy_helyen/2493606/?utm_source=56763-ZCSP%20Roadshow%20Szeged%202016.%20regisztr%C3%A1lt%20OSZT%C3%81LYF%C5%90N%C3%96K%C3%96K&utm_campaign=269227-Kik%C3%BCld%C3%A9s%201.&utm_medium=15771-email&utm_content=K%C3%B6sz%C3%B6n%C5%91%20lev%C3%A9l%20az%20oszt%C3%A1lyf%C5%91n%C3%B6k%C3%B6knek%20%2B%2025%25%20kupon
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/latott_mar_ennyi_zoknit_egy_helyen/2493606/?utm_source=56763-ZCSP%20Roadshow%20Szeged%202016.%20regisztr%C3%A1lt%20OSZT%C3%81LYF%C5%90N%C3%96K%C3%96K&utm_campaign=269227-Kik%C3%BCld%C3%A9s%201.&utm_medium=15771-email&utm_content=K%C3%B6sz%C3%B6n%C5%91%20lev%C3%A9l%20az%20oszt%C3%A1lyf%C5%91n%C3%B6k%C3%B6knek%20%2B%2025%25%20kupon


Agóra pályázat  

Újrahasznosítás jegyében hirdettek ügyes kezű, kreatív gyerekeknek versenyt. Saját ötleteiket kellett 

megvalósítaniuk. Két tanulónk is sikerrel szerepelt – Napelemes lámpa készítése 8.b osztály (II. és III. 

helyezés) 

Cetelem pályázat  

Csongrád megyéből 7 osztály nevezett. Az iskolánkból a 7.b osztály vállalta. PET palackokból kellett egy 

alkotást készíteni. Nyereményként erdei iskolai kirándulást a legtöbb közönségszavazatot begyűjtő első 15 

alkotás nyerhetett. Pályázati alkotásként sakkfigurát készítettek - iskolánk Sakkpalota programja három éve 

indult, nekik dekorációként adták át. Sajnos nem nyertünk, de közösségépítő programnak kiváló volt a 2,5 

méteres sakk bábu megalkotása. Az építés igazi osztályközösségi program volt, jó hangulatban, ötletelve 

alkotott mindenki. 

Termosz labor 

A Szegedi Radnóti Miklós Gimnáziummal együttműködve reál tárgyak oktatása kapcsán tavasszal és ősszel 

biológia, fizika, kémia és földrajz óra keretében is ellátogathatunk a Termosz Laboratóriumba. A tanulók 

nagyon élvezik labori környezetben kísérletezve a környezetünk összefüggéseit vizsgálni ezeken az órákon. 

 
 

 

  
 

Fenntarthatósági témahét – első alkalommal kapcsolódtunk be a programsorozatba. 

GONDOLKODJ GLOBÁLISAN – CSELEKEDJ LOKÁLISAN! 

Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét: 2017. április 21-28. 

Változtassunk szemléletünkön és magatartásunkon! 

Ráhangolódásként programsorozatunkat április 21-én kezdtük: 



Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, mellyel felhívják a 

figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Mi is ezen alkalomból, hogy szemléltessük hogyan 

is működik ez a természet, vendégelőadót hívtunk iskolánkba Nagy Tamás fizikus személyében, aki remek 

bemutatót tartott „Látványos fizika” címmel kétszer 45 percben április 21-én, pénteken, a felső évfolyamon 

tanuló diákok számára. Mivel a gyerekek a mai „eltechnikásodott” világban igen keveset tapasztalnak a 

természetből, így igyekeztünk olyan bemutatót szervezni nekik, ami igazán hétköznapi, de látványos. 

Számos bemutatásra kerülő kísérletre igaz magyar közmondásunk, miszerint „Többet ésszel, mint erővel!”, 

ebben az előadásban ezt a gyerekek maguk tapasztalhatták, részesei lehettek, megfigyelhették, sőt, fizikai 

magyarázatot is hallhattak hozzá.  

Kísérletek közül néhány: hogyan lehet egyszerű gégecsőt hangszerként használni vagy akár egy szívószálat, 

miként lehet egy üres műanyagflakon belsejében lufit felfújni, majd leengedni, hogyan lehet a 

leggyorsabban levegővel megtölteni egy zsákot, vagy akár hogyan lehet elszakítani a horgászzsinórt, ha 

nincs kéznél olló, és hogy miként is lehet végigsétálni üvegszilánkokon. 

A gyerekek ámultan figyelték a „trükköket” és lelkesen jelentkeztek segítőnek, ötletadónak. Fizika órán 

pedig jönnek a kérdések, de az hogyan és ez miért van így???? :) 

 

   

 

 

Április 22-én a városi rendezvények közül főként az SZTE Füvészkert programját ajánlottuk 

tanítványainknak, hogy családdal vagy baráti körben vegyenek részt. Itt a szelektív hulladékgyűjtés 

népszerűsítése mellett környezetvédelmi, környezettudatossági játékos vetélkedők sora várta a látogatókat. 

 

A témahéten minden tárgyból, minden tanulócsoportnál egy-egy tanítási órán kapcsolódtak a 

fenntarthatósághoz. Az alsósoknál a MONDD, SZERETED AZ ÁLLATOKAT? témakör volt 

központban. Felsősöknél egyes tanítási órákon a globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő 

energiakészlet, klímaváltozás, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás, újrahasznosítás, egészséges 

életmód, táplálkozás, energia felhasználás…. témákat dolgozták fel.  

 

Két kiállítás tablóival ismerkedhettek meg tanulóink.  

Az emeleten a CSEMETE a Fenntartható életmód kiállítás anyagát bocsátotta rendelkezésünkre.  

 



 

 

 
 

Az aulában az érdeklődők a csütörtöki előadás anyagához is kapcsolódó alternatív energiákról gyűjthettek 

információt. Tábory Tamás energetikus szakmérnök a Megújuló energiák, napelem témájú előadását 

hallgathattuk meg. 

 

 
 

  
Nyílt tanítási órákat tartottunk, ahol a kollégák meglátogathatták egymás óráit – Alsóban magyar órán az 

elsősöknél a Állataink, felsőben a Táplálkozás, a Korok energiaforrásai és a Hulladékhasznosítás volt a 

központi téma. 

 



  

 

  

 

Szerdán hat csapat nevezett a Fenntarthatósági kupa online vetélkedőre s adtak számot tájékozottságukról.  

Két napon keresztül gyűjtöttük a papírt – szülők, családtagok segítették az osztályok versenyét. A legtöbb 

papírt gyűjtő osztály tortát kapott nyereményként. A kapott pénz a Diákmozgalom rendezvényeinek 

költségét fedezi. 

 

Egész héten kiemelt figyelmet kapott A mozgás öröme és szükségessége.  

Szünetekben az aulában a tanulóknak lehetősége volt szobakerékpározni, hullahopp karikával, ugráló 

kötéllel megmutathatták ki minek mestere, milyen mutatványokra is képes. Teljesítményükért kis falevelet 

kaptak, ráírták nevüket s egy „Egészségfá”-ra tehették fel. A hét végére nagyon szépen „kilombosodott” a 

fánk!  

Órák előtt reggeli tornára buzdítást hallhattunk az iskolarádión keresztül s végezhették a bemelegítést a 

testnevelő tanárok irányításával a kicsit álmosan iskolába érkező tanulóink s frissülhettek fel. 

Minden nap az egyik hosszú szünetben egy szabadtéri táncházba invitáltuk a gyerekeket, zumbázhattak a 

táncolni szeretők, nagyon jó kedv kerekedett az udvaron s ezt a jó hangulatot elvitték magukkal a 

rákövetkező tanítási órára is. 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

Kedd délután az érdeklődő tanulóknak a fogyatékosság elfogadására irányuló szemléletformálást tűztük ki 

célul. Szeretnénk elérni, hogy minél több információval, személyes élménnyel, tapasztalattal 

rendelkezzenek a fogyatékos embereket illetően. Az érzékenyítés során Kurucsai Szabolcs látássérült+ 

vakvezető kutyája, Elvis és Farkas László kerekesszékes mozgássérült sportoló látogatott el hozzánk. 

Beszéltek mindennapjaikról, a feltett kérdésekre őszintén válaszoltak. 

  

  
 
  



A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése nagyon fontos feladat. Számos kreatív ötlet nyújt segítséget 

például abban, mihez kezdjünk a kiürült tusfürdős flakonnal, WC gurigával vagy az üveghulladékkal. Ezeket 

ugyanis, mind lehet szelektíven gyűjteni. Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Az üveg 

nem bomlik le, épp ezért nagyon fontos, hogy a lehető legtöbbször újrahasznosításra kerüljön.  

 

Molnár Veronika üvegműves segítségével 60 alsós tanulónak nyílt lehetősége szerda délután, hogy egyedi 

kedves anyák napi ajándék formálódjon kis kezeik közül kezelt üveghulladékból. A foglalkozás során 

bepillantást nyerhettek az üveg előállításáról, a színezés módjáról, a szelektív hasznosításról s a 

megmunkálás lehetőségeiről. A mintaként adott képecske mellett mindenki kreativitásának megfelelően 

egyedi kis remekműveket készíthetett. 

  

 
 

 
Csütörtök délután védőnő hallgatók tartottak foglalkozásokat: Életmódunk, egészségi állapotunk címmel. 

A felsősöknek AMBU BABA – újraélesztési gyakorlat, elsősegély-nyújtási ismeretek, fittségi mérések, 

életmód tanácsadás volt. A 2. évfolyam a szájhigiéniáról, fogápolásról kapott gyakorlati hasznos 

ismereteket, és a lúdtalp torna gyakorlatait sajátíthatták el. 

  
 



  
 

   
 

A programhét zárónapján Drogprevenciós órát tartott egy rendőrségi előadó osztályfőnöki óra keretében a 

6-8. évfolyam minden osztálya számára. 

 

A tudatos táplálkozás népszerűsítése kapcsán a SULIHOST zöldségeket, margarint, a Félegyházi Pékség 

pedig teljes kiőrlésű péksüteményt, kenyeret biztosított Szendvicsfalatkák készítéséhez. Meglepetéssel 
fogadták tanulóink a kóstolót s nagy sikert aratott. Jóízűen fogyasztották szünetekben a tanárok 
közreműködésével előállított étvágygerjesztő egészséges ennivalót. 
 

  

 

 



 
 

 

 

Iskolai testnevelés 

Az egészséges életmódra nevelés iskolánk életében hangsúlyos szerepet tölt be. A mindennapos testnevelést 

több mint húsz éve az országban az elsők között vezettük be, azóta is sikerrel folytatjuk. A tanulóknak 

hetente 2 tömbösített óra szervezésével lehetőségük van az évszakoknak megfelelően kerékpározni, úszni, 

görkorcsolyázni, jégkorcsolyázni s e mellett még bepillantást nyerhetnek a tekézés, evezés, sárkányhajózás, 

asztalitenisz sportágakba is. Nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy diákjainkat rendszeres sportolásra 

serkentsük, sokan sportegyesületek leigazolt versenyzői. A diákolimpiai versenyeken rendszeresen indulnak.  

A program indítása óta nem érdemjeggyel értékeljük munkájukat, nem a jegyekért kell dolgozniuk, a 

szabadidő kulturált eltöltésére ily módon olyan indíttatást kapnak, hogy családi körben is folytatják.  

Évek óta pályázatok segítségével kerékpárok, korcsolyák, görkorcsolyák s egyéb eszközök beszerzésével 

bővítettük a szertári készleteket s kondicionáló termet is ki tudtunk alakítani, így a testnevelés órák 

helyszínének ez is teret ad a tornatermek mellet. 

A táncművészeti oktatás is szervesen bekapcsolódik iskolánk mindennapi életébe. Az iskolai ünnepélyek, 

egyéb rendezvények szinte elképzelhetetlen táncos tanítványaink bemutatója, szereplése nélkül. Az 

évenkénti kulturális bemutatók s a tanév végi Táncgála magas színvonala is rámutat arra, van eredménye e 

képzésnek. 

 

Támogatjuk a gyalogos és kerékpáros közlekedés elterjesztését. Pedagógusaink s tanítványaink közlekedését 

nagy számban határozza meg. Minden évfolyamon technika, környezetismeret, testnevelés órákon tananyag 

a közlekedési szabályok megismerése, a helyes közlekedés gyakorlatának kialakítása. Pedagógus és diák 

kerékpártárolók is segítik, hogy minél nagyobb számban érkezzenek munkába nap mint nap. A biztonsági 

előírások betartására, valamint a kerékpárok biztonságos közlekedéshez szükséges felszereltségének 

meglétére felhívjuk a figyelmet. 

Földeák Imréné  

Öko-koordinátor 


