
ÖKO MUNKATERV 

a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola  

 a 2020-2021-es tanév 

 
Iskolánk 2017 óta Ökoiskola. 

Iskolánk célja a felnövekvő nemzedék fenntarthatósági iránti elköteleződésének megalapozása 

és a fenntarthatósági kompetenciájának kialakítása 

A programok osztálykeretben vagy online valósulnak meg a járványügyi vészhelyzet miatt. 

 

IDŐPONT                 FELADAT     FELELŐS      KRITÉRIUM 

2020. 

augusztus 

utolsó hete 

Munkaközösség éves tervének 

elkészítése 

Kürti Viktor munkatervek elkészülte 

2020. 

szeptember 

első hete 

Ökoiskolai munkaterv 

egyeztetése a DÖK-kel, az 

SZM képviselőjével  

A DÖK részt vállal az 

ökoiskolai programok 

megvalósításában 

Fazekas 

Zsoltné 

SZM 

elnöke 

DÖK 

elnöke 

egyeztetések  

megvalósulása 

2020. 09. 01. A balesetvédelmi tanórán a 

COVID járvány miatti 

különösen fontos szabályok 

ismertetése, az oktatófilmek 

online vetítése 

Fazekas 

Zsoltné 

Pötör 

Emese 

Hartyányi 

Edit 

osztályfőnökök 

visszajelzése 

szeptember 2. 

hete 

Ökoiskolai munkacsoport 

megbeszélés, munkaterv 

elfogadása  

Kürti Viktor, 

Fazekas Zsoltné 

elfogadások 

szeptember 

21. 

Kossuth Lajos születésnapja Fazekas Zsoltné ünnepség 



szeptember 22. Autómentes világnap Hartyányi Edit faliújság képei 

szeptember 

19.-23. (38. 

hét) 

„A Világ legnagyobb tanórája” 

PontVelem program, Globális 

célok Kiemelt 

téma:biodiverzitás, a biológiai 

sokféleség megőrzése 

https://www.avilaglegnagyobb

tanoraja.hu/ 

Megj.: 2020. 09. 18-án még 

nem található új célkitűzés és 

időpont 

Hatyányi Edit 

osztályfőnökök 

nyitó óra és 

tanórák megtartása 

szeptember  Tanulmányi versenyek 

összegyűjtése 

környezetismeret, biológia, 

kémia, földrajz 

szaktanárok versenyek összeírása 

szeptember PontVelem használtelem 

gyűjtő program folytatása, 

osztályfőnökök gyűjtés megkezdése 

2020. szept 11. Őszi Papírgyűjtés  Becze Gábor megvalósulás 

szeptember 

vége 

Őszi túra - felfüggesztve Becze Gábor (30 főnél nagyobb 

létszám) 

szeptember-től 

foly. 

Az iskola kert zöld felületeinek 

ápolása,  

osztályfőnökök, 

karbantartó 

 kiskertek megléte 

szeptember 

elejétől 

folyamatosan 

Szabadtéri sportpályák 

működtetése. 

 

Fenntarthatósággal 

kapcsolatos „kiskönyvtár” 

bővítése tanárok és diákok 

részére. 

A fenntarthatósággal 

összhangban lévő 

dekoráció kialakítása a 

Fazekas Zsoltné 

 karbantartó 

 tanárok 

ÖKO mkcs. tagjai 

 

 

 

Hartyányi Edit 

 

megvalósulások 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/


jeles napok alkalmából. 

 

Együttműködés a 

vállalkozókkal ( zöldség-

gyümölcs program, iskolatej 

program) 

 

 

Helyi Nefelejcs Óvodával való 

együttműködés  

Helyi Nefelejcs való 

együttműködés a szüreti 

mulatságon- felfüggesztve 

Szülők bevonása a 

fenntarthatósággal kapcsolatos 

programokba. 

Környezetünk értékeinek, 

hagyományainak 

megismerése megőrzése. 

Jeles napok, iskolai, 

községi megemlékezések, 

ünnepségek szervezése 

Gondnokság vállalása a 

környezetünkben lévő 

természeti és épített környezeti 

értékkel szemben- NEM 

rongálok!!! 

  DÖK OKÖ munkacsoport 

megalakítása, 

szempontrendszer kidolgozása, 

korrigálása 

 

 

 

Fazekas Zsoltné 

 

 

 

 

Fazekas Zsoltné 

 

 

 

 Pötör Emese 

 

 

 

 

 

Csőgérné Varga 

Tímea 

 

Fazekas Zsoltné 

 

 

Becze Gábor 

 

Tanévkez- Szelektív hulladékgyűjtés, Fazekas Zsoltné  



déstől 

folyamato-san 

(műanyag, papír, ételmaradék, 

PET palack) tantermenként, 

folyósónként, 

Komposztáló használata 

takarítók, 

karbantartó 

2020. október 

1.  

Állatok Világnapja  

rajz verseny – alsó tagozat 

kutyás órák – egész iskola 

Kaposi Judit rajz verseny 

megvalósulása 

tanórák megvalósulása 

október 10. Komposztálás hete – 

Komposzt ünnep 

https://humusz.hu/komposztalj

/felhivas 

Fazekas Zsoltné 

karbantartó 

 nagyszünetben 

tájékoztató 

alkotások megvalósulása 

október 15. Kézmosás világnapja 

https://cseppek.hu/cikk/12128

2019-oktober-15-kezmosas-

vilagnapja 

Fazekas Zsoltné 

osztályfőnökök 

 1 tanórából 5 perc  

a helyes kézmosás 

gyakorlása 

2020. 

november 16-

24. 

Európai Hulladékcsökkentési 

témahét 

http://szelektalok.hu/hulladekc

sokkentesihet/ 

Szabó Laura, 

Kaposi Judit 

alsós tanítók 

 az alsó tagozaton  

projektindító óra és 

projektbefejező  

1-1 irodalom, 

környezetismeret, 

technika, rajz tanórák 

megtartása az adott 

témában 

 beszámoló elkészítése 

november 10. 

folyamato-san  

Madáretetők készítése, 

kihelyezése, folyamatos 

feltöltése 

Laknerné Radó 

Veronika 

 etetés megvalósulása 

2020. 

December 6. 

Mikulás délután-  kézműves 

foglalkozások, csoportos 

játékok a fenntartható fejlődés 

jegyében 

vendéglátás – a fenntartható 

Pöttör Emese 

Heizlerné G. Gab-

riella 

Kovácsné V. 

Anita 

Mikulás délután 

értékelése 

https://humusz.hu/komposztalj/felhivas
https://humusz.hu/komposztalj/felhivas
https://cseppek.hu/cikk/121282019-oktober-15-kezmosas-vilagnapja
https://cseppek.hu/cikk/121282019-oktober-15-kezmosas-vilagnapja
https://cseppek.hu/cikk/121282019-oktober-15-kezmosas-vilagnapja
http://szelektalok.hu/hulladekcsokkentesihet/
http://szelektalok.hu/hulladekcsokkentesihet/


fejlődés jegyében-  mosható 

poharak, szalvéták  

hajtogatása, szemét  szelektív 

gyűjtése 

Advent Az advent ünnepkör alatt 

folyamatos – fenntartható-

újrahasznosított – elrakható- 

újrafelhasználható 

dekoráció készítése a 

 tantermekbe, ablakokra 

folyósókra 

aulákba,  

szélfogókba-bejárathoz 

 

Fazekas Zsoltné, 

Jankovics Ildikó 

szaktanárok 

osztályfőnökök 

díszítés megvalósulása 

december14. Karácsonyi – Adventi –  

községi szintű   műsor 

Fazekas Zsoltné  műsor megvalósulása 

december 20. Karácsonyi – iskolai műsor Becze Gábor 

Hartyányi Edit 

műsor megvalósulás 

December 19. Karácsony – Idősek Karácsonya  

műsor 

Kissné Ságodi 

Gyöngyi 

műsor megvalósulása 

December  Ajándék az Idősek otthonában 

élőknek 

Laknerné Radó 

Veronika 

ajándéktárgyak 

 

2021. 

január. 

Tanulmányi versenyek házi 

fordulóinak szervezése 

Jankovics Ildikó megvalósulás 

versenyenként 15 induló 

január 22.  Magyar Kultúra napi ünnepség – 

5.b. 

Szita Z. Janka ünnepség megvalósulása 

2021. 

február első 

hete 

Farsangi dekoráció 

ünnepkör alatt folyamatos – 

fenntartható-újrahasznosított – 

elrakható- újrafelhasználható 

Hartyányi Edit 

Gerendai Berhlinger 

Vivien 

Huszár Nikolett 

Farsangi ünnepély 

megvalósulása 

 



dekoráció készítése a 

 tantermekbe, ablakokra 

folyósókra 

aulákba,  

szélfogókba-bejárathoz 

tornaterembe 

február 13. Farsang – alsó tagozat 

játékos-táncos délután a alsó 

tagozatosok részére 

vendéglátás- mosható poharak, 

tányérok, tálcák  

 játékok- újrahasznosítható 

eszközökkel 

 Pötör Emese  

 Kissné S Gyöngyi 

Farsangi ünnepély 

megvalósulása 

alsós diákok és szüleik, 

nagyszüleik részvétele 

 

február 14  Valentin – Bálint nap – játékos-

táncos délután a felső tagozatosok 

részére 

vendéglátás- mosható poharak, 

játékok- újrahasznosítható 

eszközökkel 

Becze Gábor Ünnepély megvalósulása 

 

február 21. Az anyanyelv világnapja Tóthné Kolmankó 

Diána 

Műsormegvalósulása 

 

2021. 

március 1  

Az újrapapír napja 

https://fna.hu/hir/ujrapapirnap 

Jakab János Faliújság az aulában 

Március 6.  Energiatakarékossági világnap 

– faliújságra oktató anyag 

készítése és link gyűjtemény 

megjelölése, 

vetélkedő szervezése  

az ÖKO diákcsoport 

eredményhirdetése – 

legvirágosabb kategóriában 

Becze Gábor Faliújság az aulában 

https://fna.hu/hir/ujrapapirnap


március 22- 

23. 

 

 

március 23.-

i hét 

A Víz világnapja 

Rajzverseny, és műsor a Magyar 

Hidrológiai Társasággal 

együttműködésben 

Házi versenyek : 

környezetismeret 

biológia 

kémia,  

földrajz 

Fazekas Zsoltné 

 

 

 

Kovácsné-Nagy 

Anikó 

Becze Gábor, 

Becze Gábor 

Kiállítás és műsor 

megvalósulása 

Vendégek 

diákok megjelenése 

 

30-30 diák 

versenyenként 

március 30  A Föld órája - megemlékezés 

Faliújság – tájékoztató és link 

gyűjtemény 

 Kürti Viktor Program megvalósulása 

  Bolondok napja – a kultúrált tréfa 

napja 

Fazekas Zsoltné  

március 

utolsó hete 

 

 

 

 

 

 

 

Húsvéti előkészületek – dekoráció 

Tojásfestés hagyománya, kis 

kosarak készítése 

ünnepkör alatt folyamatos – 

fenntartható-újrahasznosított – 

elrakható- újrafelhasználható 

dekoráció készítése a 

 tantermekbe, ablakokra 

folyósókra 

aulákba,  

szélfogókba-bejárathoz 

Fazekas Zsoltné 

szaktanárok 

tanítók 

Laknerné Radó 

Veronika 

 

Dekoráció 

produktumok 

megvalósulása 

 

 

 

 

 

április 20. Matematika verseny online? Laknerné Radó 

Veronika 

felső és alsó tagozaton is 

30-30 diák 

április 20- 

24 

Fenntarthatósági témahét 

 

https://www.fenntarthatosagi.tem

ahet.hu/ 

Kovácsné Nagy 

Anikó 

Fazekas Zsoltné 

Kaposi Judit 

tanórák, produktumok, 

beadandók, 

projektmunkák 

megvalósulása 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/


alsó és felső tagozaton 1-1 tanóra  

környezetismeret, rajz, technika,  

földrajz, biológia , kémis 

tantárgyakból a fenntarthatóság 

jegyében 

április 22.  A Föld napja 

szemétszedés – az iskolában, 

udvarán és környékén 

Hartyányi Edit szemétszedés 

megvalósulása 

április 30.  Méhek napja – faliújságra oktató 

anyag készítése és link 

gyűjtemény megjelölése, 

also tagozaton környezetismeret 

órán  

https://www.youtube.com/watch?v=rnG

Cd3ygnT8       1. és 2. osztály 

https://www.youtube.com/watch?v=u9y

QgBwXJCY    3. és 4. osztály 

Kaposi Judit faliújság megvalósulása 

április  Tavaszi papírgyűjtés Becze Gábor  

2021. május 

10  

Madarak és fák napja 

– faliújságra oktató anyag 

készítése és link gyűjtemény 

megjelölése 

https://www.mme.hu/ 

Fazekas Zsoltné faliújság 

május 15. 

 

május 

utolsó 

tanítási 

napja 

Klímaváltozási akciónap 

– faliújságra oktató anyag 

készítése és link gyűjtemény 

Gyereknap a Műv. Házzal és az 

Óvodával együttműködésben 

Kovácsné Nagy 

Anikó 

Fazekas Zsoltné 

faliújság 

 

 

 

2021. június 

2.  

Pedagógus nap 

a cserepes virág környezetbarát 

Fazekas Zsoltné műsor  

https://www.youtube.com/watch?v=rnGCd3ygnT8
https://www.youtube.com/watch?v=rnGCd3ygnT8
https://www.youtube.com/watch?v=u9yQgBwXJCY
https://www.youtube.com/watch?v=u9yQgBwXJCY
https://www.mme.hu/


szerepének felmutatása 

“Ha szeretsz bennünket, cserepes 

virággal ajándékozol meg.” 

 DÖK értékelés kihírdetése, 

jutalomosztás 

Becze Gábor 

Fazekas Zsoltné 

díjak, díjkiosztó iskolai 

szinten 

 ÖKO tábor szervezése Hartyányi Edit 

Kürti Viktor 

1 hetes tábor  40 alsó 

tagozatos diákkal 

 

Minden program megvalósulása után az iskola honlapján és a facebook oldalán beszámolunk 

az eseményekről. 

A programok a COVID járvány miatt elmaradhatnak. 

 


