
Komlóstetői Általános Iskola 

Ökoiskolai év végi beszámoló 

2018/2019-es tanév 

Iskolánk negyedik éve viseli az ÖKOISKOLA címet. Ebben a tanévben is nagy lelkesedéssel 

folytattuk a munkánkat, a pályázatban, a munkatervünkben foglaltak szerint a vállalt 

feladatokat végrehajtottuk. 

A szeptemberben megalakult ökomunkacsoport tagjai: 

Bakosné Lipusz Petra 

Baloghné Vancza Gabriella 

Baranyai Judit 

Dánfalviné Bata Mónika 

Juhász Gáborné 

Kovácsné Nagy Katalin 

Kovácsné Pásztor Gabriella 

Nagy Mónika 

Nyilas Izabella  a munkacsoport vezetője 

Szendrei Gyula 

Szepesiné Hegyközi Erzsébet 

Zsarnayné Hevesi Ildikó 

 

Második éve folyik a Szitakötő ökológiai oktató program. Ebben a tanévben a szitakötő 

munkacsoport a következő pedagógusokból állt: 

Vezető: Juhász Gáborné 

tagok: Baranyai Judit 

 Dánfalviné Bata Mónika 

 Nagy Mónika 

 Kovácsné Nagy Katalin 

 Kovácsné Pásztor Gabriella 

 Nyilas Izabella 

 Szepesiné Hegyközi Erzsébet 

Zsarnayné Hevesi Ildikó 

 

A Szitakötő munkacsoport vezetője, Juhász Gáborné, nagyszerűen összefoglalta, értékelte a 

tanév folyamán végzett munkát. Íme: 

Szitakötő oktatási program éves beszámolója 

2018/19-es tanév 

A 2018/19-es tanévben is elnyerte iskolánk a Liget Műhely által meghirdetett Szitakötő ÖKO 

programot. 



A 48 színes oldalon megjelenő lapban különböző műfajú és tematikájú írások teszik lehetővé a 

sokirányú alkalmazást. A kortárs irodalmi művek (vers, mese, kispróza) és az ismeretterjesztő 

cikkek mellett a korosztálynak megfelelő, kreatív foglalkoztató feladatok segítik a befogadást, 

melyek a folyóirat honlapján megtalálhatók. A program keretén belül, a Szitakötő folyóirat 

példányait ingyenesen kapja meg intézményünk. Egy tanévben 4 alkalommal. Minden aktuális 

számhoz beszámolót készítettünk, valamint minimum 3, a számhoz kapcsolódó segédanyagot 

töltöttünk fel a Szitakötő honlapjára. 

Ebben a tanévben 130 diák és 8 pedagógus vett aktívan részt a programban. 

Őszi szám (43.)feldolgozásában részt vettek: 

• Pénzügyi ismeretek szakköri órán 7.a,b, 8.a osztályos tanulókkal Vörösné Ruzsinszky 

Enikő kolléganő. 

• Alsó tagozaton Dánfalviné Bata Mónika és Zsarnayné Hevesi Ildikó tanítók 

környezetismeret, technika, vizuális kultúra, olvasás órákon használták az újságot, a 3.a 

és 3.b osztályokkal. 

Téli lapszám (44.) feldolgozásában segítettek: 

• Felső tagozaton Bakosné Lipusz Petra az 5.a osztállyal, alsóban etika/hit-és erkölcstan 

órákon a 2.ab, 3.ab,4.ab osztályos tanulókkal Juhász Gáborné. 

Tavaszi számhoz (45.) segédanyagokat készítettek: 

• 7.ab, 8.a osztályos diákokkal Nyilas Izabella kolléganő rendhagyó biológia, 

laborgyakorlat órákon, valamint 

• Nagy Mónika 5.b diákjaival nyelvtan órán, 

• Juhász Gáborné 4.ab és 5.ab osztály tanulóival etika órán. 

Nyári lapszámban (46.) segédkeztek: 

• Nyilas Izabella tanárnő biológia órán a 7. évfolyamos tanulókkal tablót, plakátot 

készítettek a gyógynövények hatásairól. 

• A 8.a osztálynak pedig rendhagyó fizika órát tartott Kiss Csabáné kolléganőnk. 

Vállalásaink között szerepelt még: 

➢ folyóiratok könyvtári állományba vétele 

Könyvtárosunk-Nagy Mónika- segítségével megtörtént. 



➢ munkacsoport megalakulása 8fővel megvalósult 

Tagjai: Kovácsné Pásztor Gabriella Nyilas Izabella, Juhász Gáborné, Dánfalviné Bata Mónika, 

Zsarnayné Hevesi Ildikó, Nagyné Kovács Katalin, Szepesiné Hegyközi Erzsébet, Baranyai 

Judit, Nagy Mónika. 

➢ projektnap megtartása 

2019. május 24-én, az ÖKO-Suli rendezvényünk keretein belül memória fejlesztő, logikai 

játékokat tartalmazó foglalkozást tartottunk. 

➢ Az éves diákmunkákból tablók, plakátok készültek, melyek egy kiállítás keretein belül 

megtekinthetőek voltak intézményünkben. A kiállításra 2019. május 24-én került sor. 

 

➢ 2019. április 17-én részt vettünk továbbá egy 90 perces pedagógus-továbbképzésen a 

Szitakötő oktatási program keretein belül Victor András tanárúr vezetésével, aki 

segítséget nyújtott az anyagok felhasználásához, valamint egy 60 perces interaktív 

foglalkozást tartott a 7. évfolyamos diákjaink számára. 

 Összességében, az idei tanévben igen változatos és sokrétű ismeretekre tudtak szert tenni a 

folyóirat cikkeinek segítségével, illetve lelkes, ötletekben gazdag kollégáim segítségével 

tanítványaink. Itt a nyár, kicsit megpihenhetünk. Szeptembertől azonban újult erővel vethetjük 

bele magunkat a 2019/20-as tanévre is elnyert Szitakötő oktatási program pályázaton belül a 

Szitakötő kihívásaiba. 

Kellemes nyári szünetet kívánok valamennyi kollégámnak! 

Kapcsolattartó: Juhász Gáborné 

 

A tanév kiemelt feladata volt az ENSZ „Fenntartható Fejlődési Célok 2016-2030” című 

hosszútávú stratégiai célkitűzéseinek megismerése, és a célok elérését segítő feladatok 

végrehajtása. Éppen ezért csatlakoztunk a Világ Legnagyobb Tanórája 2018 országos 

programhoz, amit a Pontvelem Nonprofit Kft kordinált. A programra iskolánk minden 

osztályát regisztráltuk. Szeptember 28-án témanap keretében, az ajánlott óravázlatokat 

használva, foglalkoztunk a témával. A szeptemberi öko faliújság a Globális célok poszterrel 

bővült, amit szülői segítséggel nagyon jó minőségben, iskolánkban több helyen is 

elhelyezhettünk. (Tartós, így éveken át tudjuk használni.)  

A faliújságon mindig az aktualitások voltak láthatóak, kicsit felborult a sorrend, a minden 

hónapban más osztály beosztás szerint már nem működött. Nem kell ehhez ragaszkodni, 



nem kell erőltetni, legyen a faliújságon azon osztályok munkája, akik tartalommal fel tudják 

azt tölteni. 

Hulladékgyűjtés (papír) az év folyamán kétszer történt, ezt már évek óta megszoktuk. Az őszi 

szeptemberben, a tavaszi mindig a Föld napja témanapon, témahéten valósul meg. Az 

összegyűjtött mennyiség nem változik, és mindig azok a gyerekek és szülők hordják össze, 

akiket már évek óta megszoktunk. 

Veszélyes hulladéknak minősülő elem ebben a tanévben alig került a gyűjtőedénybe. Nagyon 

kevés már az a háztartás, ahol még használnak szárazelemet, illetve leadják az elemeket más 

gyűjtőponton. 

Műanyag kupakgyűjtés nincs időponthoz kötve, mikor valaki behozza, szinte rögtön 

továbbítjuk, illetve technika órán tudjuk hasznosítani (alátét, mozaikkép készült belőle). 

Az iskola udvarának gondozása többnyire a technikai dolgozó feladata, a diákok és a 

pedagógusok időszakosan kapcsolódnak be a munkálatokba. Nagyon jól sikerült az elmúlt 

tanév vége felé a gyógy-és fűszernövény ágyások beültetése. Ebben a tanévben újra ültetni 

nem kellett, nagyon szépen fejlődnek a gondozott növények. 

Természet-és környezetvédelmi szakkört Szepesiné Hegyközi Erzsébet vezeti, munkáját segíti 

Kovácsné Nagy Katalin. Ők ketten dolgoznak azzal az osztállyal (1.b), amelyik fogékony erre a 

munkára (a tanítónéni személyisége, elhivatottsága meghatározó). Velük valósult meg 

többek között a vállalt feladatok közül az Erdők hete, tanulmányi séta a közeli Natura 2000 

területen, a téli madáretetés, a magvetés a tanteremben, a Fenntarthatósági témahét egyik 

regisztrált osztálya is az 1. b volt. 

A testnevelő kollégák vezetésével valósultak meg sportos vállalásaink, a 2018 m-es futás az 

iskolával szembeni zöld területen, a városi autómentes nap programjain részt vettek 

jónéhányan ( mindig gond, hogy messze vagyunk a belvárostól, a lejutás körülményes, de 

nagyszerűen megoldják a testnevelők), a tanév végi sportnap a nagy melegre való tekintettel 

más arculatot kapott, de sikeres napot tudhatunk magunk mögött. 

Az állatok világnapja alkalmából a gyerekek egyéni, osztályközösségek közös munkáiból 

kiállítást láthattunk az aulában. A témát összekapcsoltuk a tengerek élővilágának 

védelmével, a Globális célok közül a 14., az Óceánok és a tengerek védelme kapott különös 

figyelmet ezen a napon. Az alkotások jól tükrözték ezt. Kovácsné Nagy Katalin szervezte, 

bonyolította le ennek a napnak a programját. 

A betervezett közösségépítő napok (őszi és tanév végi Ki a tanteremből napok) nagyon jól 

sikerültek. Minden osztály maga választhatta meg a helyszínt. Pl. a nyolcadik és a hetedik 

évfolyam összekapcsolta a pályaválasztással (Szakmák versenye Budapesten), a hetedik 

osztályosok egy nagyon izgalmas napot töltöttek el a Tisza-tavi Ökocentrumban, az 

ötödikesek a Baradla barlangot járták végig, stb. 

Vetélkedőink a szokásosak: energiatakarékossági, egészséges életmódi, Föld napi. Már több 

éve csináljuk, a gyerekek kedvelik. Próbálunk mindig valami újat, valami mást. De szerintem 

ez kicsit ellaposodott, újra kellene gondolni, megérett a változtatásra. 



Nagyon jók, hasznosak a laborgyakorlatok a Földes és a Herman Gimnáziumokban. A 

laborban megtartott kémia órák tananyaga ebben a tanévben a Globális célok közül a 6., 

Tiszta víz és alapvető köztisztaság köré szerveződött. Kapcsoltuk az órákat a 

Fenntarthatósági témahéthez. 

Erdei iskolába a harmadik és a hatodik évfolyam jár május végén, illetve június elején. (A 

harmadik évfolyam eredei iskoláját az idén elmosta a víz!) Évek óta az Északerdő Csanyiki 

hátizsákos erdészeti erdei iskolai programját vesszük igénybe. Az elkészült fotók és 

produktumok elárulják, hogy az idén is nagyon jó hangulatú, tartalmas napokat tudhatnak 

maguknak a diákjaink. 

Témanapok, amelyek megvalósultak: 

adventi vásári forgatag bütyköldével, családi nappal összekötve, 

 egészségnap Tiszta vizet a pohárba címmel, 

 Víz világnapja belekapcsolva a Fenntarthatósági témahétbe, 

 Föld napja vetélkedővel, virágbombával, udvarrendezéssel, rajzpályázattal, 

 családi nap Dök nappal, Szitakötő projektnappal az Ifjúságért Alapítvány 

támogatásával. 

Témanap, ami elmaradt: Madarak és fák napja akadályversennyel. Mindenki a saját 

osztályában valamilyen módon megoldotta a feladatot, pl madárhatározás táblagépekre 

letöltött program segítségével. (programjaink során egyre többször használjuk a digitalizált 

világ eszközeit, szoftvereit, a gyerekek és pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése 

előtérben) 

Elkészült a Magyarországi Ökoiskola Program felmérése, online monitoringozása, a kitöltött 

kérdőív mellékelve a beszámolóhoz. 

Fenntarthatósági témahét, víz világnapja eseményeiről csatolt PPT. 

https://komlostetoiskola.hu/2019/04/04/komlosi-okosuli/ 

Kiemelkedő munkát végzett osztályok: 1.b, 5.a, 7.a. Osztályfőnökeik vezetésével (Szepesiné 

Hegyközi Erzsébet, Kovácsné Nagy Katalin, Bakosné Lipusz Petra, Baloghné Vancza Gabriella) 

nemcsak a témahéten, hanem szinte egész évben aktívan vesznek részt az ökoiskolai 

programokon. Köszönet a munkájukért! 

Bakosné Lipusz Petra összefoglaló beszámolója a Víz napjáról: 

2019. március 22-én a víz világnapja alkalmából az 5. a osztály kékbe öltözött és 

osztályfőnöki óra keretében újabb ismeretekre tett szert testünk vízszükségletével 

kapcsolatban. A www.ogyei.gov.hu/happy oldalon található ajánlást alapul véve 

megtekintettük a felső tagozatosoknak készített PowerPoint bemutatót. Az egyes szervek 

víztartalmánál megdöbbenve beszéltünk arról, hogy agyunk 90%-a víz.  

https://komlostetoiskola.hu/2019/04/04/komlosi-okosuli/
http://www.ogyei.gov.hu/happy


A továbbiakban előjöttek a gyerekek korábban szerzett, témához köthető ismeretei. A 

tanév során Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány jóvoltából részt vehettünk egy 

cukorbetegséggel kapcsolatos témanapon. Ennek során megtudták, hogy hány kockacukornyi 

cukorbevitel lenne megfelelő a szervezet számára naponta, és megtanulták kiszámolni, hogy 

az egyes termékekben mennyi kockacukornyi cukor van. Így előjöttek ismereteik, amikor a 

diákon hasonló számítást láttak, annyi különbséggel, hogy most kiskanálnyi cukorral kellett 

számolni. Nyomatékosodott bennük, hogy a legjobb szomjoltó a víz, és saját egészségük 

érdekében el kellene kerülniük a cukrozott üdítőket. Nagyon hatásos volt a saverózió 

megjelenítése a fogakon, a gyerekek elszörnyülködve nézték.  

Megnéztük a színskálát is, mely a vizelet színét a szervezet folyadékszükségletével hozza 

összefüggésbe. Ezzel kapcsolatos ismereteik nem voltak, de megbeszéltük, hogy érdemes a 

vizelet színére odafigyelni.  

A bemutató után bingó játékra került sor. Piktogramokat kellett választaniuk önállóan a vízzel 

kapcsolatos állításoknak megfelelően, közben pedig versenyeztek, kinek lesz hamarabb 

szerencséje. Korosztályuknak megfelelően szívesen játszottak az ötödikesek. 

A világ legnagyobb tanórája keretében számos olyan lehetőségről beszéltünk, hogy 

hogyan kellene jobban vigyáznunk az ivóvízre. Az akkor megbeszélt ötleteket most újra 

felelevenítettük, készítettünk egy figyelemfelhívó plakátot (Zuhanyozz inkább fürdés helyett! 

Fogmosás közben zárd el a csapot! Ne mosogass folyó vízzel! stb.). Továbbá a fiúk körében 

népszerű feladat volt, hogy írjanak át egy dalszöveget a vízzel kapcsolatosan. Jelentkezők 

voltak a feladatra, de szorgalom hiányában sajnos ez nem készült el.  

Mindenkinek köszönöm az egész éves aktivitást! A tantestület minden tagjának kívánok 

nagyon tartalmas, felhőtlen, vidám nyarat! 

Miskolc, 2019. 06. 26. 

Nyilas Izabella 

ökoisk.munkacs.vez. 


