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Az elkészített Öko iskolai munkatervben meghatároztuk a fenntarthatóságra nevelés kritériumait, 

célkitűzéseit és feladatait, melynek kapcsán a tanmenetekben is kijelöltük az Öko tudatos 

tanórákat.  

Tevékenységünket a tantestület által jóváhagyott munkaterv alapján kezdtük meg. 

2019 nyarán másodszor került sor Természetismereti napközis Erzsébet-tábor 

megszervezésére. A tábor célja a természettudományos tantárgyak megszerettetése, 

népszerűsítése, a környezettudatos látásmód alakítása. A tábor szervezői, Csápekné Deli Helga 

és Reszlné Elek Henriette, nagy hangsúlyt fektettek az önismereti, összekovácsoló 

programokra, hiszen a résztvevők 7-14 éves gyermekek voltak. A programok között szerepelt: 

rendőrségi baleset, - és bűnmegelőzési tájékoztató ügyességi kerékpáros vetélkedővel, a 

soltvadkerti Záportó látogatása vízügyi előadással, a vadkerti tóra biciklizés és a tanösvény 

részletes megismerése; a kecskeméti Planetárium, Leskowsky hangszergyűjtemény, Természet 

Házának látogatása, valamint a budapesti Csodák Palotájának sokszínű előadásain való 

részvétel. 

Október 4-én az Állatok Világnapja alkalmából rajzverseny került meghirdetésre. Sok-sok 

pályamű készült. A legszebbek kiállításra kerültek az intézmény öko-falán. 

Októberben még őszi papírhulladék gyűjtést szerveztünk az alsó- és a felső tagozatos diákok 

részére. Az összegyűlt hulladékokat egy az újrahasznosításra szerződött vállalkozó szállította 

el. Az így befolyt pénz a diákönkormányzat kasszáját gyarapította. 

Áprilisban tavaszi papírhulladékgyűjtést szerveztünk az alsó- és a felső tagozatos diákok 

részére, ám ez már sajnos nem valósulhatott meg, ahogy a további tervezett programok sem a 

COVID19-es járvány miatt. Ezeket az elmaradt programokat a következő tanévben beépítjük 

a tanmenetbe. 

Az Ökoiskolai programhoz kapcsolódó tevékenységeink: 



 
• Csatlakoztunk az Európai Hulladékcsökkentési hét (2019.11.18-22.) programjához 

iskolánk valamennyi tanulójával.  

Témák: „Dobj a kukába kevesebbet!” (hulladékkeletkezés megelőzése, a képződés 

helyén), „Adj új életet régi tárgyaidnak!” (újrahasználat, újrafelhasználás), „Gyűjtsd 

szelektíven!” (hulladékválogatás, elkülönített gyűjtés, újrafeldolgozás, hasznosítás).  

A Fenntarthatósági témahét projektre egész iskolánkkal jelentkeztünk. Tervezett 

programjaink: Víz világnapja, Föld napja, üzemlátogatás a soltvadkerti 

szennyvíztisztító telepre. Ezek sajnos a kialakult helyzet miatt nem valósultak meg.  

A témahét keretében meghirdetett iskolai faültetési programra regisztráltunk, új 

időpontja 2020 őszre került át.  

Ugyancsak tervezett program maradt a Te szedd! akció. 

 

A kapcsolattartás többféle módját idén is megvalósítottuk: 

• A Szilády Áron Református Gimnázium a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0025 pályázat 

kapcsán együttműködési megállapodást kötött iskolánkkal. A nyertes pályázat célja a 

természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 

közoktatásban. „A jövőd a természettudományokban rejlik!” című projekt keretében 3 

természettudományos napon voltunk az intézményben. Alkalmanként 20-20 

tanulóval vehettük birtokunkba a labort, ahol természetismeret, biológia, kémia, fizika 

és földrajz témakörökhöz kapcsolódó kísérleteket végezhettek a gyerekek életkoruknak, 

tanulmányaiknak megfelelően. A 3 nap közül sajnos az utolsó elmaradt a kialakult 

helyzet miatt. 

• Ugyancsak a Szilády Áron Gimnáziumba látogattunk el 50 tanulónkkal a Kutatók 

éjszakája programra 2019. 09. 27-én. (NTP-MTTD-19 pályázat programeleme).  

• Sarmasági diákokat fogadtunk és vontunk be a fizika és kémia órák kísérleteibe. 

• Üzemlátogatásokat szerveztünk a természetismereti tábor, az NTP pályázat keretében 

• Műhelymunkán vett részt két kollégánk a Katona József Gimnáziumban Kecskeméten: 

„Mit vár el a gimnázium? Az általános iskolából a gimnáziumba lépő diákok 

tudásszintje kémiából”  



 
• Partnerségi találkozó – Kiskőrös, Egészségfejlesztési Iroda  

• Talentum Tehetségsegítő Tanács  

• Mobillabor – környékbeli kisiskolákban látványos kémia óra megtartása, kísérletek 

bemutatása  

Versenyek 

• Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny megyei 

fordulójára 6. évfolyamból 3 fő jutott tovább, ami sajnos elmaradt. 

• „Barátunk a természet Országos természetismereti játék” (Katona József Könyvtár, 

Kecskemét) folytatására nem került sor. 

• Curie kémia verseny és Curie környezetvédelmi verseny esetében a továbbjutók a 

kialakult helyzet miatt nem tudták a versenyzést folytatni.  

• Meleg István kémiaverseny – nem jött visszajelzés.  

• Szent-Györgyi Albert Kémiaverseny (Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas) 

felkészítésére igen, de megrendezésére már nem került sor.  

• Szent-Györgyi Albert természettudományi verseny (Bonyhád) felkészítésére igen, 

de a megrendezésére nem került sor.  

 

Pályázatok: 

1. Az EFOP-1.8.5-17-2017 kódszámú „Együnk jót, éljünk jól!” című projekt 2019. 

júliusban zárult. Ehhez kapcsolódóan a honlap anyagának koordinálása és a tavaly 

megvalósított programelemek „újrahasznosítása”, Dudásné Kovács Erika révén valósult 

meg.  

A pályázat zárása a kóstolással egybekötött családi nap volt 2019. nyarán, mely a 

főzőcske tábor keretében került megvalósításra. Szervezés/kivitelezés: Dudásné Kovács 

Erika/ Csápekné Deli Helga, Judák-Vas Anikó. 

2. Az NTP-MTTD-19 nyertes pályázatot Dudásné Kovács Erika írta. A 40 órásra tervezett 

természettudományos tehetséggondozás szakköri programba bevont tanulók saját 

osztálya tagjai (5.b). A szakköri tematika nagyon népszerű volt a rengeteg kísérlettel, 



 
üzemlátogatásokkal (Frittmann Borászat, Interfruct-TÉSZ KFT, Király és Társa Pékség 

KFT, R-Water KFT), Kutatók éjszakájával (Szilády Áron Gimnázium, Kiskunhalas). 

3. Zene újszerű szerepe a mindennapi képességfejlesztésben pályázatba 

bekapcsolódtunk: Kecskeméten megrendezett szakmai napon vettünk részt. E pályázat 

keretében, a zene és a fizika kapcsolatáról előadást nézhettünk meg a 7.- 8. évfolyam 

részvételével. 

Soltvadkert, 2020. június 04.  

Csápekné Deli Helga 

ökoiskola koordinátor 

 

 


