
Ökoiskolai beszámoló 

a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 

2021- 2022-es tanévéről 

A COVID járvány miatt programjaink nagy része átszervezésre szorult, vagy elenyésző esetben 

elmaradt. Az Ökoőrjárat kibővült a mellékhelyiségekben történő kézmosás kiemelt 

figyelmével. 

1.Továbbképzések: 

2021. szeptember 10. én a „Fenntarthatósági Témahét programelemeinek átfogó bemutatása” 

című képzésen vett részt iskolánk több pedagógusa. 

November 23-án a Fejér megyei POK által szervezett „Ökoiskolák találkozója” című online 

előadáson vettünk részt  

2. Kiemelt programok:  Szeptember:  Táncház a szabadban, és  a Magyar Diáksport Napja 

Október: Papírgyűjtés, Állatok világnapja, Szüreti bál az óvodában 

November: Márton nap, és  MOZDULJ A KLÍMÁÉRT! - Az 1. osztály megcsinálta a 1,5 km-

es kihívást! A Föld Barátai Magyar Természetvédők Szövetsége felhívásához csatlakozva!  

December: Karácsonyi Műsor az idősek otthonában és ajándékként asztaldísz készítése 

részükre, Öko karácsonyfadíszek készítése iskolai szinten, madáretetők készítése a 

felsőtagozatosoknál 

Január: a szokásos folyamatos programok. 

Február: Iskolánk  8.b-s tanulói segítséget nyújtottak a nagyvenyimi Szent Ferenc 

Szeretetotthonban épülő új játszótér építkezésében. Az épülő játszótér alaprajzához igazították 

az elemeket és előkészítették a terepet a későbbi betonozáshoz, elemek összerakásához. 

Március:Iskolánkban különleges napra fordítottuk a figyelmünket március 26-án, szombaton a 

Víz világnapjára készülve. Az édesvíz készlet a világnak csupán 3%-a, de ennek is csupán 

0,5%-a elérhető és fogyasztható a számunkra. Rendkívül csekély ez a mennyiség, így okkal 

kell megbecsülnünk. Intézményünk apraja és nagyja kék színbe öltözve fejezte ki, hogy 

tudatosak szeretnénk lenni a vízfogyasztás tekintetében és a közösség erejében ott rejlik, hogy 

ezt az értéket magunkénak érezzük nemcsak az iskola falain belül, hanem otthon is.Az alsó és 

felső tagozatos osztályoknak rendhagyó órákban volt részük. Az 1-4. osztályos diákok az 

osztályfönökükkel saját, különleges vízzel kapcsolatos projekteket hajtottak végre, ezzel 

párhuzamosan az 5-8. osztályok széles körű vízzel kapcsolatos vetélkedőn vettek részt az 

osztályfőnökeik koordinálásával. Az első osztályban a víz éltető erejét használták fel az iskola 

udvarban elültetett növényekhez, mellyel még szebbé teszik a környezetünket, továbbá a 



környezettudatos nevelés tükrében a bokrokról is gondoskodnak. Élményszerű volt számukra 

a délelőtt. A 2.a osztályban vízzel kapcsolatos mozgásos játékok és alkotások készítése 

(polipok, vitorlások) okozott sok-sok örömöt. A feladatok láthatatlan módon számtalan olyan 

helyzet elé állította a gyermekeket, amelyben önmaguk korlátait feszegették, bontották le, 

valamint az egymásra figyelés elmélyítését segítették. A 2.b osztályban a kísérleteké volt a 

főszerep: miként változik a víz halmazállapota (jég, pára); milyen, amikor más anyagokkal 

keveredik a víz (olajok, ételfesték) és ennek apropóján saját lávalámpákat készítettek. 

Tudományos jellegű megfigyeléseik élettapasztalatokká alakultak át. Rendkívül tetszett nekik 

a délelőtt. A 3.a osztályban origami halakat hajtogattak, amelyekkel akváriumokat 

népesítettek be. Ezen felül Víz világnapi geniallyt oldottak meg az interaktív táblán, majd nap 

vége felé dooble játékkal fejlesztették a figyelmüket és gyorsaságukat.  A 4.a osztályban a 

tanultak alapján a vízszennyezés, vízzel való spórolás témájú plakátokat rajzoltak 

csoportokban tanulóink, majd színes, egyedi fantázia-halakat készítettek az újrahasznosítás 

jegyében. Környezettudatosságra nevelés része, hogy az újrafelhasználás kevesebb ökológiai 

lábnyomot hagy, főleg a vizeink tisztaságát szem előtt tartva. A felső tagozatosok 

vetélkedőjén 11 feladattal versenyezhettek az osztályok, melyekért pontokat kaptak. Több 

műveltségi területet is érintett (magyar nyelv és irodalom, angol, vizuális kultúra, digitális 

kultúra, testnevelés). Lenyűgöző volt a diákok buzgósága és a lelkesedésük a verseny 

megnyeréséért, miközben számos, vízzel kapcsolatos információt tanulnak, valamint 

magasabb szinten kooperálnak egymással.  Jutalmul minden osztály kapott édességet, az első 

3 helyezett pedig a következő héten tantárgyi kedvezményeket (pl. nincs feleltetés, 

dolgozatírás, órán ehetnek, portré rajz). Az első díjat a 8.b, a második díjat a 8.a és a harmadik 

díjat az 5.a osztály csapata szerezte meg. 

Április:Happy hét, 04.25-29 és Fenntarthatósági témahéten minden évfolyam minden osztálya 

legalább 2 eseményen vett részt, további szervezésben versenyek és vetélkedők színesítették 

az iskolai életet. 

Közlekedési alapvizsgát tett minden 4. osztályos tanuló. 

2022. április 22-én elsősegélynyújtó versenyen vettünk részt a Kultik Moziban, a Magyar 

Vöröskereszt Dunaújváros Területi Szervezetének rendezésében. Idézünk a Dunaújvárosi 

Hírlap ezzel kapcsolatos cikkéből: "A gyermek kategóriában felső tagozatos általános iskolások 

indultak, a viadalon végül taroltak a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola csapatai – 

elhódították az összes dobogós helyezést.  

A Fejér megyei versenyen csapatunk a III. helyezést érte el. 



Május:05.10.Madarak és fák napja. Iskolánk tanulói zöld pólóban jöttek iskolába, valamint 

az 1. osztályos tanulók "Énekelj az erdőben!"-Nemzetközivé vált erdei dalos találkozón vettek 

részt, énekeltek, szelfiztek egyidejűleg több, mint 27 ezer résztvevővel országszerte és 

határainkon túl. Egy különleges vizuális projektben vettek részt a  3., a 4., és a 7. osztályos 

diákok elkészítették az Év madarának, a zöld küllőnek - talán nem túlzás azt állítani - az 

ország legnagyobb rajzát aszfalt krétával. Az Év fájára, a nagylevelű hársra utalásképpen egy 

levél szimbólumot használtunk. Azt szerettük volna kifejezni, hogy a természet kincsei 

fontosak a számunkra, körül vesznek bennünket és felfedezhetjük ezeket mindennap. A 

kültéri nagy alkotás mellett az intézmény aulájában is számos színes munkát láthatunk még az 

ünnep kapcsán, amelyet az 1., a 2., a 3. és az 5. osztály tanulói készítették el. 

Gyermeknap:Május utolsó vasárnapja a Nemzetközi Gyermeknap ünnepe, ezért iskolánk 

május 27-én pénteken a vidámság, nevetés színtere lett.Az "Óriás buborékfújástól" a színházi 

előadáson át a gyermekjóga és focikupa, valamint a pénzügyi vetélkedő, és a "Mi tennél, ha 

nyernél a Lottón?"", Nyaraljunk együtt versenyen át sok programon vettek részt diákjaink.  

Kiemelkedő versenyeredmény: 

Iskolánk 2 kiváló 8. a osztályos diákja Balogh Mátyás és a Csepecz Zsolt a Dunaújvárosi 

Széchenyi István Gimnázium " Kisbiológusok vetélkedőjén kiemelkedő helyezést értek el. 

Balogh Mátyás emléklapot, míg Csepecz Zsolt különdíjat érdemelt. 

Tábor: 

Június 20-tól   2 hét tábor öko programokkal 40- 40 fő alsó tagozatos diákkal. 

 


