
ÖKO munkacsoport 2019-2020-as tanévi beszámolója 

Az ÖKO Munkacsoport 2019. augusztusában megalakult. 

Tagjai: 

  A tantestület összes tagja 

  a technikai dolgozók 

 a DÖK vezetőjén keresztül a Diák Önkormányzat és a DÖK ÖKO munkacsoportja 

1. A munkacsoport meghatározta elsődleges feladait: 

 Az iskola nevelő-oktató munkájához szorosan kapcsolódjon és egymásra épüljön az ökológiai 

nevelés és fenntartás. A személyiségfejlesztésben, értékek kialakításában, s a kreativitás 

fejlesztésében kiemelten jelenjen meg a mikro és makro környezet ismerete, tudatossága. 

Ennek érdekében: 

 Amelyik tanóra alkalmas arra, hogy számok terén is felhívjuk a gyerekek figyelmét az 

energiafogyasztás csökkentésének fontosságára, ott jelenjen meg. Kiemelten fontos a 

matematika órán belül is az energiatakarékosságra való figyelemfelhívás. 

 A fenntarthatóság érdekében több környezeti nevelési játékokat és kooperatív tanulási/tanítási 

módszert alkalmaznak a pedagógusok. 

 Osztálytermek minél több zöldnövénnyel kerüljenek díszítésre, illetve a pedagógusok 

folyamatosan figyeljenek a tisztaságra. 

 Az egészség és környezet hatása egymásra kiemelt figyelmet kapjon. (Pl. „Minél több zöld 

terület, annál nagyobb tüdő felület.”) 

 Az öko-közösségfejlesztés kerüljön bővítésre az iskola polgárok és helyi közösségek körében. 

 A DÖK munkájában szerves egységet alkosson az ökoiskola figyelme. 

PROGRAMOK: 

Iskolai udvar díszítése, élhetőbbé tétele, mozgás fontosságának kiemelése. 

A megújult nevelőtestület tele van ötlettel és tettvággyal, saját készítésű dekoráció díszítik az 

iskola falait, az udvar betonos részét körbeölelő, felfestett játszófelületre vagyunk, mely 

képességfejlesztő és szórakoztató is egyben. 

Őszi túra a Dél-Vértesben- Együttműködésben az Erdőjárók Klubjával 



Csákvár és Gánt környéke 

2019. október 5-én, az iskola diákjai és szülei 50 fős busszal, (35 diák és 15 felnőtt) folytatta 

a Fejér Megye Értékei – 4. gyalogtúrát és kirándult Csákvár és Gánt térségében. Először 

meglátogatta Csákváron a Vértes Naturpark Látogatóközpontját, ahol bő egy órát töltött és 

érdekes előadást hallgatott meg a környék élővilágáról. 

Ezt követően Vérteskozma jellegzetes utcáját járta be és szemlélte meg, 

A Báraczházi-barlangtól a gánti Bányamúzeum bejáratáig túráztunk. A hosszabb túrát 31-en 

tették meg, amely 15,7 km hosszúságú és 570 méter szintemelkedéssel járt. A rövidebbet 19-

en tették meg, ami 10 km hosszúságú és 310 méter szintemelkedéssel járó útvonalú. A túra 

nagyon jó hangulatban telt, igaz többször szemerkélt az eső, de ez nem szegte kedvüket a 

kirándulóknak. 

Az állatok világnapja alkalmából négylábú tanárok érkezése 

Nemzethez való tartozás erősítése 

Nemzeti ünnepünk: október 23. 

2019. október 21-én reggel 8 órakor az iskola udvarán összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 

nap emlékére közösen énekeltük el a Himnuszt, meghallgattunk egy verset, majd egy 

vetélkedővel pillanatképeket villantottunk fel, mi is történhetett e napon. 

Márton nap- Dekoráció 

Megérkeztek új lakóink: Guszti gúnár és családja a Márton napi hagyományőrzés részeként 

dekorálja advent kezdetéig iskolánkat. 

Szüreti sokadalom 

Az Iskolában szeptember végén a néphagyományokhoz kapcsolódva szüreti mulatságot 

tartottak az alsó tagozatos diákok. A műsort a második évfolyam tanulói adták elő. A kisbíró 

köszöntőjét követték az őszi ünnepkörhöz és a szürethez kapcsolódó mondókák, rigmusos, 

népi játékok, énekek. A program záró részeként az egész alsó tagozat táncolt, mintha csak 

egy valódi szüreti bálon lett volna. 

Magyar Népmese napja- Hagyományteremtés 

„Barangolás Meseországban”. 

Októberben az alsó tagozat tanulmányi versenyének témája a mese volt. A résztvevőknek 7 

próbát kellett kiállniuk, 3 fős csapatokban. Volt mesetotó, találós kérdések, tarkabarka 

apróhirdetése, szerencsejáték, lottó, lencse válogatás. A vicces és furfangos feladatokat 

nagyon élvezték a diákok. A vetélkedőn közel 50 gyermek szerepelt szép eredménnyel, 



mindenki kapott emléklapot, évfolyamonként pedig az első három helyezett kis jutalommal 

térhetett haza. 

Márton nap- közös program a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvodával 

A program a Márton napi népszokásokhoz kapcsolódik: német nyelvterületről terjedt el a 

fáklyás felvonulás (Martinsumzug), amely Szent Márton emlékét őrzi, és a jó cselekedeteket 

szimbolizáló fényt juttatja el. A gyerekek, kisgyerekes családok járják az utcákat maguk 

készített lámpásokkal és közben Márton-napi dalokat énekelnek. A megemlékezés központi 

helyszínére érve a gyerekek rövid műsort adtak elő, melyben volt ének gitárkísérettel, lámpás 

tánc, közös vigadalom. A megemlékezés a Márton-napi tűz meggyújtásával, libazsíros kenyér, 

vitamintál és meleg ital fogyasztásával végződött. Idén az iskola is csatlakozott az óvodához 

és együtt emlékeztünk meg e szép hagyományról. 

Mesemondó verseny- Ökosan 

Hagyományainkhoz híven, házi, majd tankerületi mesemondó versenyt tartottunk nyolc 

település, 11 iskolájának 36 diákja mérte össze tudását és kápráztatott el bennünket 

meséjével. 

A verseny után az iskola megvendégelte a diákokat, tanárokat, szülöket, házi készítésű 

pogácsákkal, teával 

Európai Hulladékcsökkentési Hét Nagyvenyimen 

2019. november 18-án kezdetét vette egy újabb témahét a hulladékcsökkentés kapcsán 

iskolánkban az alsós pedagógusok összefogásával. 

Gondoskodás a madarakról 

Beköszöntött a hűvösebb idő. Diákjaink is elkezdték madárbarát őrjárataikat: az iskola fáin 

elhelyezett madáretetőket töltik fel heti rendszerességgel. 

Tankerületi Történelem Verseny - Nemzeti hovatartozás erősítése 

Időgép az Anjou korba 1301-ben kihalt az Árpád-ház és az ország a tartományurak kezébe 

került. A magyar trónra három uralkodócsalád is igényt tartott, de közülük a francia eredetű 

nápolyi uralkodóház került ki győztesen, hiszen országunk trónjára Anjou király ült I. Károly, 

vagy ahogy még mondani szokták Károly Róbert személyében. Többek között a király helyes 

nevére is fény derült 2019. november 29-én, pénteken délután az iskolánkban rendezett 

tankerületi történelem versenyen. A résztvevők együtt fedezhették fel a kort forráselemzéses, 

szövegértéses, színezős, kirakós, vaktérképes és digitális feladatokkal 



XII. Mezőföldi Mikulás teljesítménytúra - Országos program 

2019. november 30-án került megrendezésre a XII. Mezőföldi Mikulás teljesítménytúra, a 

nagyvenymi Erdőjárók Túraegyesület jóvoltából. Iskolánk diákjai és szüleik egyéni útvonalat 

járva 35-en tettek túrát Nagyvenyim körül. Csapadékmentes, napos, olykor szeles időben 

keltek útra, hogy megtekintsék lakóhelyünk rejtett természeti és építészeti kincseit. 

Ismét nálunk járt az Altommünsteri - testvér község- Mikulása Nemzetközi kapcsolatok 

ápolása 

Mikulás ünnepség- a környezettudatosság jegyében 

Ebben az évben is megünnepeltük együtt, hogy ellátogatott hozzánk a Mikulás. Vidám játékos 

délután töltöttek együtt az alsó tagozatosok és a nagycsoportos óvodások tánccal, játékokkal 

és vicces versenyfeladatokkal. 

A rendezvényen az iskola diákjai árusításában a szülők által készített süteményekből, 

szendvicsekből lehetett falatozni és az iskolában készített üdítőkből inni, de csak a saját 

behozott poharakban. 

Karácsonyfa díszitő verseny az újrahasznosítés jegyében 

Advent-  CSALÁDI DÉLUTÁN és együttműködés a helyi közösségekkel 

Az iskola számára fontos a hagyomány és a helyi közösséggel való kapcsolat, ezért az évente 

megrendezésre kerülő Advent időszaka nagy hangsúlyt kap az iskola életében. Aktívan részt 

vesz a község ünnepi műsoraiban, kiemelten az Idősek karácsonya”, melyre iskola 3. 

osztályos tanulói készülnek és a 3. vasárnapi műsor megtartása.(1.2,3 osztály) 

Fővárosi szépíró pályázaton vettünk részt a "Kukásautóval a világ körül" című szépíró 

pályázat 

Az iskolát ebben a tanévben három 7. osztályos tanuló képviselte a Fővárosi Közterület-

fenntartó Zrt. által meghirdetett "Kukásautóval a világ körül" című szépíró pályázatán, melynek 

középpontjában korunk egyik legégetőbb kérdése, a környezetvédelem állt. Így a gyerekek 

alkotásai révén igyekeztek felhívni a figyelmet a világunkat elborító hulladék mennyiségére. 

December 21-én Budapesten a Mikulás Gyárban megrendezett díjátadó ünnepségen a lányok 

kezükbe vehették azt a könyvet, amelyben írásaik megjelentek. Ez elismerés, hiszen minden 

író és költő legnagyobb vágya, hogy meséje, novellája, verse nyomtatásban is olvasható 

legyen. 

 

 



Vajon a medvék mit gondolnak? Hosszú lesz az idei tél?  

A néphagyomány szerint február 2-án, ha a téli álmából frissen ébredő medve kijön a barlangjából 

és a napos időnek köszönhetően meglátja az árnyékát, akkor megijed és visszabújik, így 

hosszúnak ígérkezik a tél. Azonban ha a medve felhős, borús időre ébred, akkor hamarosan 

beköszönthet a tavasz. 

Medve mende-monda 

 

F e b r u á r b a n, m á s o d i k á n,  

m e d v e k o m a á s í t t a l á n,  

b a r l a n g j á b a n f e l é b r e d,  

á r n y é k á t ó l m e g i j e d. 

F o l y t a t j a í g y t é l i á l m á t,  

b e v a c k o l j a n a g y b u n d á j á t. 

T a v a s z t v á r v a k u c k ó z i k,  

J ó i d ő b e n k i b ú j i k. 

 

 

 

 
 

Farsang és Valentin nap megvalósult iskolai szinten saját pohár felcimkézésével és maradékmentes 

fogyasztással, a jelmezek díjazásában elsődleges szempont, hogy otthon készített és nem vásárolt 

jelmezt díjazunk. 

2020. 03. 16-tól online tanítás, mely jelentősen megnehezítette az egész vilás helyzetét. 

Víz világnapi rajzversenyre a rajzok beérkeztek, a zsűrizés elmaradt. 

Fenntarthatósági témahét online. 

Mivel idén sajnos nem tudtunk együtt készülni az 

édesanyák köszöntésére, ezért a gyerekek online 

felületen szigorúan titkos feladatot és néhány 

ötletet kaptak. Az apróságok szabadjára 

engedhették fantáziájukat, így különböző 

alkotások születtek, amelyek közül néhányat 

büszkén megosztottak velem. 

 

 



"Bár nem volt közös rajzóra, mégis 

sikerült  

Ha csak mindenki a sajátját adja, 

akkor is válhatunk egységgé ! 

Így kívánt Boldog anyák napját a 6a!" 
 

 

 

 

 

 

 

Ma van a Madarak és fák napja, mi így ünneplünk: https://www.dailymotion.com/video/xunxrz 

 

2020. 05. 19-én (kedden) 14 órától Nagyvenyimen segítő kezekre volt szükség, mert a 

DUNA TV szeretne műsort forgatni a Szent Bernát Arborétum területén.  

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 6.B osztálya is részt vett a segítő munkákban. 

A gallyak összegyűjtése, a fák 

borostyántól való 

megszabadítása vagy épp a 

meghibásodott kerítés javítása 

volt, amiben a diákok 

szorgalmasan tevékenykedtek.  

A gyermekek nagyon élvezték a 

több hét bezártság utáni első 

találkozást.  
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxunxrz%3Ffbclid%3DIwAR23Th2Om0igB2GElIaigiYytkgE_hXYdZPi4NoUWkrzTnyWkpJY8Yx0mNo&h=AT1T6YI3twIbHkxY5nAPrwaxLsXdVpiq_B8BpWsNVaSZ6WEy_gudAlIOdlUByW1UcPg2ker_ahFHbwtvDV90ZLTd4LMoiExgvXu5BwY-Ei2dFHlZzDh-8lhGbw-Vw4N2nCw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2XWOb1Z8M_era_2JSHUt-vlA7QUYZO6YxdASfPN6kEhWv_NySbBZIUFYXa3TZG2ZbktI3uW7GUKCB_qMIlnHKMncxHWg9dQB6PpTbd-cJDTMn6tBvNs9sHXbPycFZMj2JXg-5rKd78VekERJKuIBDc0WFrg42c-Cewlin1bEwp-tjj7Q-2uXKvFd3i


 

Lepke itató 

 

 

Komposztáló kihelyezése 

 

ÖKOtábor a tanév végén a szülők szabadságai miatt 3 hétig tartott 50- 54 és 62 fővel. 


