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Iskolánk olyan alapfokú oktatást, nevelést nyújt diákjainak, mely stabilan 
megalapozza általános műveltségüket, felkészíti őket a továbbtanulásra, felkelti 
természettudományos érdeklődésüket, érzékennyé teszi őket az emberiség 
környezeti problémáira, a másság elfogadására, a szabályos közlekedésre, az 
egészséges életmód fontosságára, a testi és lelki egészség közötti összefüggés 
belátására. Közvetlen környezetünk megóvása, szépítése is örömteli feladatunk.  

 

Ebben a tanévben a következőket választottuk kiemelt feladatainknak, 
céljainknak :  

 

- egészségtudatos környezet biztosítása 
- pozitív énkép fejlesztése 
- a beállítódások, és a magatartás pozitív irányba történő megváltoztatása 
- elfogadó, segítőkész magatartásra nevelés, mások tisztelete, megbecsülése 
- környezettudatos szemlélet, életvitel kialakítása 
- fenntartható fejlődésre való nevelés 
- természettudományos gondolkodásmód fejlesztése 
- természet tiszteletére való nevelés 
- felkészítés a veszélyhelyzetek kezelésére, elkerülésére 
- Szabályos közlekedésre nevelés 
- a káros függőségek elkerülésére nevelés 
- egészséges életmódra való nevelés (egészséges testi-, lelki- és szociális 

fejlődés) 
- természetes és mesterséges környezet iránti felelős magatartás kialakítása 
- kreatív gondolkodásra való nevelés 

 

 

Terveink megvalósulása havi bontásban 

 

Szeptember:  
 
 

Megemlékeztünk a Takarítási Világnapról.  
Részt vettünk a környezethez, környezetvédelemhez és az egészséges 
életmódhoz kapcsolódó rajzpályázatokon. 

. 

Szüreti mulatságot rendeztünk, hagyományként: (szeptember 22. péntek 14-17-ig) 
Főzés volt osztályonként az iskola udvarán a szülők és a gyerekek bevonásával. 



Szüreti hangulatot teremtő műsor, szőlőpréselés, mustkóstolás, játékos 
sportvetélkedők tették emlékezetessé a napot. 

 Nagy sikere volt az idén először megrendezett tombolasorsolásnak. A kézműves 
foglalkozások is nagyon népszerűek voltak.  

Az egészséges táplálkozás népszerűsítése érdekében zöldség, gyümölcs kóstolót 
készítettünk a Szatmári Ízek kft jóvoltából. (Körte, paprika, sárgarépa)  

A Magyar Diáksport Napja szeptember 30: az alsó tagozat futott, a felsősök fociztak 
ebből az alkalomból. 

Részt vettek tanulóink a „Kutatók éjszakája” rendezvényein. 

Október: 

Megemlékezés a Zenei világnapról. 

Állatok világnapja:  
 
Vetélkedő a felső tagozatosoknak. 
Állatkert látogatás: alsó, felső napközisei 
 Állatkerti kvíz” néven feladatlapokat töltöttek ki a gyerekek az Állatkerti séta 
kapcsán.   

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán a Varázsfuvola c. opera 
keresztmetszetét hallhatták és nézhették meg a gyerekek.   

Nyírerdő futás 

Részt vett a 4.b. osztály a TÁG Labor kísérleti előadásán. 

Hulladékgyűjtés volt valamennyi osztályunk közreműködésével. 

HULLADÉKBÓL-TERMÉK:  

A hulladékok megfelelő kezelésére irányítottuk a tanulók figyelmét a hulladékból saját 
kezűleg készült tárgyak versenyével és kiállításával. Ez a program egyre 
népszerűbb, alsós és felsős gyerekek és szüleik is bekapcsolódnak az alkotásba. 

A TÁG gondolatébresztő pályázatán alsós tanulóink indultak, és kaptak elismerést, 
jutalmat. 

Zöld suli pályázaton több osztályunk is részt vett.( Cetelem Zöld suli pályázat: „A 
ruhák második élete” c. versenyen 150.000 Ft-os támogatást nyert az 5.b osztály, 
amit erdei iskolára fordíthattunk. 

Megemlékezés a Világ Gyalogló Napról (2017. október 19.) –1. a osztály 

November:  



Megemlékezés a Fogászati hónapról, a kézmosás világnapjáról. 
Részvétel a környezethez, környezetvédelemhez és az egészséges életmódhoz 
kapcsolódó rajzpályázatokon. 
Megkezdtük a Benedek Napok versenyeinek előkészítő munkáit. 

 Benedek Napok versenyei: 

Az öko iskolai partnereinknek természettudományos vetélkedőt rendeztünk interaktív 
tábla használatával, 5-6. osztályos csapatok részvételével. Ez a verseny már 
hagyománnyá nőtte ki magát, népszerű az öko iskolák körében. 

A Karácsony Sándor Általános Iskola öko iskolai partnerünk Természetvédelmi 
vetélkedőjén 4 fős csapattal indultunk. (7-8. o.) 

A hetedik évfolyam szexuális felvilágosító foglalkozáson, a hatodik évfolyam a 
serdülőkori változásokat bemutató foglalkozásokon vett részt a védőnő irányításával. 

Suli diszkó volt a 8. b rendezésében:”Halloween parti”. 

Csatlakozás a „Menő menza” pályázathoz. 

December 

A természetjáró szakkör a Nyíregyházi állatkertbe látogatott, karácsonyi ajándékokat 
is vitt a rászorulóknak. (december 2.) 

Az ötödikeseknek tartott a védőnő a személyi higiéniáról szóló foglalkozásokat. 

Mikulásnapi osztály klubdélutánok, egymás megajándékozása. 

 Adventi készülődés: a termek, az aula ünnepi díszbe öltöztetése. 

A 7. b osztály az AGORA élményközpontba látogatott, az IT Szerviz igazgatójának 
foglalkozásán vettek részt. (pályaorientáció) 

Hangulatos adventi műsorokat, megemlékezéseket készítettek az osztályok az 
iskolatársaiknak, tanáraiknak. Minden héten másik osztály készült. 

Mézes kalácsot sütöttünk. 

 Karácsonyi vásárral készültek a szülők és a gyerekek, hogy a bevételből az iskola 
alapítványa gyarapodhasson. 

Karácsonyi műsort készítettek a szülőknek, vendégeknek az 1-5 osztályosok és 
tanítóik. 

Téli madáretetés, madáretető készítése, újratöltése. 

 
 
 



Január 
 
 A nyolcadikosok közlekedési versenye már hagyomány, minden évben 
megrendezzük. 
A madáretető téli vendégei – plakátpályázat, kiállítás, jutalmazás 
Téli madáretetés 
A „Messzelátó” környezet ismereti és környezetvédelmi 3 fordulós levelezős verseny 
elindítása 
TÁG –labor foglalkozásán a 7.a. vett részt. 
 

Február 

                                                                                           

  Bűnmegelőzési rendhagyó osztályfőnöki órák megszervezésére is sor került a 
rendőrség munkatársának vezetésével, a 6. évfolyam számára. 

Korcsolyázás a városi jégcsarnokban (kb. 100 fő, három alkalommal felső tagozat) 

Korcsolyázás a 2. évfolyam 10 alkalommal korcsolyázott a városi jégcsarnokban 
(február-március) 

Valentin napi szív küldi 

Farsang:  

Álarcok, jelmezek készítése újrahasznosított anyagokból 

Alsós farsangi mulatság 

Felsős farsangi suli buli 

Útjára indult a 3 fordulós megyei levelezős környezetismereti és környezetvédelmi 
csapatverseny alsó tagozatos tanulók részére „Messzelátó”címmel. 

Országos tanulmányi versenyek iskolai fordulóinak lebonyolítása: Herman Ottó 
Biológia, Kaán Károly Természetismeret, Teleki Pál Földrajz 

Suli diszkó a farsang jegyében, rendezte a 8. A. 

A Menő menza projekt keretében tanulóink külső munkatársak vezetésével érdekes 
ismeretterjesztő foglalkozásokat láthattak több korcsoportban.  

Kóstoló is volt zöldségek és gyümölcsökből készült salátákból. 

 

 



Március:  

Pályaválasztási vetélkedőt, plakátversenyt rendeztünk iskolánkban, ahol minden 
felsős osztály képviselte magát. 

A Víz világnapja: projekthét az iskolában: rajzpályázat 1-4. osztályban 

 A hetedik évfolyam tanulói meghallgatták „A drogokról másképpen” című Marosi 
Antal előadást ( 03. 12.) 

Tavaszi hangulat: 
Kulturális és manuális foglalkozások a napközis csoportokon belül: Télbúcsúztató  
 
A Pénzügyi tudatosság hete (márc. 6-10)     
 Bekapcsolódtunk a pénzintézetek pályázataiba, filmeket néztek az osztályok, a 
megszerzett ismereteik felhasználásával vetélkedtek     
                                          
A víz világnapja (március 22.)  
Rajzpályázat 1-4. osztály, vetélkedő 3-4. osztály részvételével 

 
Filmvetítés: A vizes élőhelyek élővilága 

Projekthét megszervezése: A víz (március 20-24)        

 Rotary futófesztivál     

          

Április 
Digitális Témahét (04. 9-13-ig) 
Interaktív feladatok, tesztek 
Szűcs Norbert előadása az adatbiztonságról (7-8. osztály) 
A Föld napja (április 22.): 

  Megemlékezés rádiós műsor keretében 

 Április 23.  Bánk – Tájház – 8 állomásos akadályversenyen vett részt a FÖLD 

NAPJA alkalmából az 1.b. 

 
A Fenntarthatóság- Környezettudatosság témahete (április 24-28) alkalmából  
Egészhetes rendezvénysorozat volt az osztályok versenyeztek, pontokat gyűjtöttek.  
Villám csődület volt az egyik szünetben (táncoltak, mozogtak) 
Földnapi vetélkedő, aszfaltrajz verseny a felsősöknek 
Zöldségkóstolás, vetélkedő az egészséges táplálkozás népszerűsítésért. 
Tudatos vásárlás kvíz 
A „Menő menza” pályázat előírása és anyagi feltételeinek biztosítása mellett 
főzőversenyen vettek rész az osztályok a tankonyhában. 



A FÖLD NAPJA: játékos vetélkedő a környezetvédelem jegyében, „Játékosan-
szelektíven”- játékkészítés újrahasznosítható anyagokból. 

 A felsősöknek természetvédelmi, természetismereti vetélkedő, aszfaltrajzverseny, 
plakát készítés volt a feladatuk a jeles nap kapcsán. 

VERSENYEK: 

 A Kaán Károly Országos Természetismeret,  
 a Herman Ottó Országos Biológia verseny  
 Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny megyei fordulók 
 Kölcsey napok komplex természettudományos verseny.  

Hulladékgyűjtés 
Kapcsolódtunk a Nárcisz futás felhívásához (mindenki sárga pólóban futott az 
együttérzést kifejezve) 
 Minden osztályunk egy tanítás nélküli munkanapon (április 21) meglátogatott egy 
munkahelyet, ahol ismerkedhettek a munka világával. (pályaorientáció céljából) 
A rendőrség munkatársa, Bak István alezredes, az internetes zaklatásról, 
szenvedélybetegségekről tartott foglalkozásokat. (7. b, 8. b.) 
 

Május:  
 Madarak és fák napja: városi aszfaltrajzverseny rendezése  

 Részvétel a Debreceni Vénkerti Általános Iskola és AMI - Madarak és fák 

napja – rajzpályázatán  

 
Erdei iskolai programok  
Részvétel a környezethez, környezetvédelemhez és az egészséges életmódhoz 
kapcsolódó rajzpályázatokon 
A Kihívás napján iskolánk minden tanulója, 410 fő, részt vett a Fórum előtti téren 
rendezett 15 perces közös tornán, a város iskolái közül, a résztvevők számát tekintve 
2. helyezést értünk el. 
 
Június: 

Környezetvédelmi világnap:  

Gyermeknap, sport nap programjai:  

Ki mit tud? 

Sportvetélkedők (foci: Benedek Kupa, kapitánylabda,  tanár- diák kosárlabda) 

Bolhapiac 

Osztály kirándulások Június 8-án. 



A 8. osztályosok a Menő menza pályázat keretében Budapestre kirándultak, az 
egészséges táplálkozással kapcsolatos előadáson, múzeumlátogatáson vettek részt. 
Meglátogatták a Csodák Palotáját is.  

 

 

Folyamatosan egész évben: 

1. AKSD- gazdálkodj akkusan!  7. helyezett lett az iskola – pénzjutalomban 
részesülve 

2.  HUMUSZ Szövetség- Komposztünnep- A HUMUSZ Szövetség felhívására 
komposztáltunk és 1. helyen végeztünk (1.a osztály). 

3. Erdei iskolai programban 5. a, 5. b, 1. a, 7. a, 7.b osztályok vettek részt. 
4. Zöldség kóstolók több alkalommal a beszállítók szponzorálásával 
5. TÁG Tudor Öveges labor: Több osztályunk rendhagyó órára látogatott el a 

Debreceni Tóth Árpád Gimnázium „Tudorka” laboratóriumába. A gyerekek 
fehér köpenyben, igazi laboratóriumi eszközökkel ismerkedtek, kísérleteztek, 
ezzel belekóstolva a természettudományok izgalmas világába. 1.a, 4.b, 6.b, 
7.a 

6. A Menő menza keretében előadások, kóstolók, felmérések, kirándulások 
7. Szakkörök: természetjáró, tánc, kukta, kézműves, rajz, rádiós 
8. Bozsik programban részvétel 
9.  A tantermek, és a közös terek növényeinek gondozását elkezdtük, és 

folyamatosan végeztük egész tanévben 
10. Pingpongoztak a másodikosok heti két alkalommal egész évben 

 
 

 

Debrecen 2018-06-19       Balogh Viola 


