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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:  
 
A 8. osztályosok pályaválasztásukat segítendő, egész napos üzem és iskola 
látogatáson voltak az Alföldi Nyomdában és a Könnyűipariban. 
 
A Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa a nyolcadikosainknak tartott előadást az 
ebédlőben a megváltozott szakképzésről. 
 

A Takarítási világnapról is megemlékeztünk, volt virágültetés. 
Részt vettünk a környezethez, környezetvédelemhez és az egészséges 
életmódhoz kapcsolódó rajzpályázatokon. 

A tantermek, és a közös terek növényeinek gondozását elkezdtük, és folyamatosan 
végeztük egész tanévben. 



Szüreti mulatságot rendeztünk, hagyományként: (szeptember 23. 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. A kézműves foglalkozások is nagyon 
népszerűek voltak.  

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.  

A Magyar Diáksport Napja szeptember 30. 

Október: 

A dohányzás súlyos következményeiről tartott előadást Dr. Varga Tamás tüdő 
gyógyász a nyolcadikosoknak. 

„Szelet a vitorlába” pályaválasztási kiállítás megtekintése a Lovardában 

Állatok világnapja:  
 Kirándulás Erdős pusztára, ismerkedés a tanya és az erdő állataival, a felelős 
állattartással 
Játékos vetélkedő az állatokról.   
A természetjáró szakkör a Bükkben kirándult 
 
Hulladékgyűjtés volt valamennyi osztályunk közreműködésével 

A hulladékok megfelelő kezelésére irányítottuk a tanulók figyelmét a hulladékból saját 
kezűleg készült tárgyak versenyével és kiállításával. 

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

 

November:  

Fogászati hónap: mesefeldolgozás csoporton belül.  
Részvétel a környezethez, környezetvédelemhez és az egészséges életmódhoz 
kapcsolódó rajzpályázatokon: 

o Környezetvédelmi rajzpályázat (Nyírerdő) 
o Gondolatébresztő (TÁG labor) 

Megkezdtük a Benedek Napok versenyeinek előkészítő munkáit:  

Az öko iskolai partnereinknek természettudományos vetélkedőt rendeztünk interaktív 
tábla használatával, 5-6. osztályos csapatok részvételével 



A védőnő vezetésével a hatodikosok egészségügyi felvilágosító foglalkozáson vettek 
részt.  

A hetedik évfolyam tanulói meghallgatták „A drogokról másképpen” című Marosi 
Antal előadást 

A Karácsony Sándor öko iskolai partnerünk Fogászati vetélkedőjén 3. helyezést 
értünk el. 

A hatodik évfolyam felvilágosító foglalkozáson vett részt a védőnő irányításával. 

Suli diszkó a 8. b rendezésében:Halloween parti 

December 

Mikulásnapi osztály klubdélutánok, egymás megajándékozása 

 Adventi készülődés: a termek, az aula ünnepi díszbe öltöztetése 

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. 
Foglalkozás a nyolcadikosoknak a szakszerű újraélesztésről 
A madáretető téli vendégei – plakátpályázat, kiállítás, jutalmazás 
Téli madáretetés 
A „Messzelátó” környezet ismereti és környezetvédelmi 3 fordulós levelezős verseny 
elindítása 
TÁG labor foglalkozáson a 7. a vett részt. 
 

Február 

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



Valentin napi szívküldi 

Farsang: Álarcok, jelmezek készítése újrahasznosított anyagokból 

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. 

Március:  

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

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

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 
Húsvét: Tojásfa állítása, díszítése festett tojásokkal 
 
Digitális témahét (április 3-7)  
     
A Föld napja (április 22.): 
 Megemlékezés rádiós műsor keretében   

 
A fenntarthatóság- környezettudatosság témahete (április 24-28) 
Földnapi vetélkedő, aszfaltrajz verseny a felsősöknek 
villámcsődület, óriás plakát a Földért 
Zöldségkóstolás, vetélkedő az egészséges táplálkozás népszerűsítésért. 



Tudatos vásárlás kvíz 

Határtalanul (április 26-28) Kiránduláson vettek részt a hetedikesek a Felvidéken.      

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. 

A Kaán Károly Országos Természetismeret, és a Herman Ottó Országos Biológia 
versenyek megyei fordulóin részt vettünk Hajdúszoboszlón 
Iskolánk virágoskertjének gondozása 
Hulladékgyűjtés 
A hetedikesek Pestre utaztak a Szakma Sztár fesztiválra, pályaválasztási ismereteik 
bővítése érdekében. 

Kapcsolódtunk a Nárcisz futás felhívásához, de az esős idő miatt a tornateremben 
mozogtak a résztvevők 

Május:  
Madarak és fák napja: városi aszfaltrajzverseny rendezése 
Erdei iskola  
Részvétel a környezethez, környezetvédelemhez és az egészséges életmódhoz 
kapcsolódó rajzpályázatokon 
Öko iskolai partnerünk, a Lórántffy Ált. Iskola által szervezett tájékozódási 
futóversenyen 4. helyezett lett a csapatunk. 
A Kihívás napján szünetekben és szabadidőben sportoltak a tanulók. 
 
Június: 

Környezetvédelmi világnap: vízparti kirándulások, osztálykirándulások 

Gyermek nap, sport nap: sportvetélkedők (foci: Benedek Kupa, kapitánylabda, 
ötpróba, tanár-diák kosárlabda, tai boksz,és élménypedagógiai bemutató, asztali 
tenisz, röplabda, kosárlabda) 

Osztály kirándulások Június 9-én. 
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