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A 2020/21-es tanévben feladatainkat és azok végrehajtását meghatározza az új NAT 

bevezetése az első osztályban illetve a kialakult járványügyi helyzet, melynek 

lefolyását és időtartamát a tanév kezdetén és napjainkban sem lehet meghatározni. E 

helyzet és ez a kiemelt feladat módszertani megújulást kíván, melyhez megfelelő 

alapot biztosít a digitális munkarend során korábban végzett munkánk és azok 

tapasztalatai. A Nemzeti Alaptanterv fokozatos bevezetése lehetőséget biztosít arra, 

hogy a folyamatos tapasztalatokat évről évre beépítsük. 

Munkánkat ebben a félévben is a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok 

elérése érdekében, a tanév elején összeállított munkatervünk alapján végeztük. Iskolai 

munkánk során nagy figyelmet fordítottunk a nevelésre, diákjaink személyiségének 

fejlesztésére, a fenntarthatóság figyelembevételével az öko szemlélet erősítésére. 

Céljainkat igyekeztünk az előre megtervezett feladatokon keresztül elérni, bár 

munkánkat még mindig nagyban befolyásolták a Covid következtében meghozott 

szigorítások, amik újabb megoldások kidolgozását igényelték. Nem volt lehetőségünk 

a nagyszabású, közös iskolai rendezvények lebonyolítására, így több programunk 

osztálykeretben valósult meg, ami szerencsére nem csökkentette a megvalósítás 

értékét. Az üzenet, így is eljutott tanítványainkhoz és rajtuk keresztül a szülőkhöz is. 

Szeptember elején a tantermek rendezése, dekorálása, a szokott módon történt. 

Megbeszéltük a tanév indításával kapcsolatos feladatokat, összeállítottuk 

munkatervünket. 

Kiemelt feladatként említettük meg, az ismételten elnyert Ökoiskola címmel járó 

tevékenységeket, pályázatokat, amiket  folyamatosan, aktív módon végzük. 

Szeptember 15-én tartottuk az iskolai Egészség napot, kicsik és nagyok örömére. A 

színes programok különleges élményekkel gazdagították alsós tanulóinkat.  

Szeptember 20-án a Takarítási világnap keretében Zöld szüret elnevezéssel 

szemétgyűjtésen vettünk részt tanítványainkkal az iskola udvarán és annak 

környékén, így is nevelve őket arra, hogy figyeljenek környezetünk tisztaságára. 
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Szeptember 28-án a Sulizsák szervezésében juttattuk el a már feleslegessé vált 

ruhákat és egyéb textileket a rászorulóknak. A szülők kezdik megszokni ezt a 

kezdeményezésünket, és egyre több felajánlással támogatják a programot. A mi 

örömünk, hogy ez a gyűjtés igen szervezetten zajlik, pontosan érkezve szállítják el a 

behozott zsákokat az iskolából. 

Hagyományosan a Móricz piknik része a virágosítás, amit szeptemberben minden 

tanító a saját osztályával végzett, a számukra kijelölt területen. Az idei évben ehhez 

kapcsolódóan iskolánk elnyerte a „Virágos Dunaújvárosért 2020.” pályázat különdíját, 

melyre Lászlóné D. Andrea terjesztette fel a nyár folyamán az intézményt. amihez 

hozzájárult az iskola közössége és a szülők is. 

Eddigi iskolakerti tevékenységünk elismeréseként, sikeres nyári pályázatunknak 

köszönhetően iskolánk közösségi kategóriában Országos díjra jelölésben részesült a 

Magyarország legszebb konyhakertjei, magyar örökségdíjas program keretében. Ezt 

a tavasz –és nyár folyamán végzett kerti munka is elősegítette, amiben nagy szerepe 

volt Lászlóné D. Andreának. 

Október elején ünnepeltük az Állatok világnapját. Spitz Mariann készült faliújsággal, 

amit ezúton is köszönök neki. Az esemény alkalmából Kollárné Pál Erika segítségével 

vettük fel a kapcsolatot az Első Magyar Állatjogi Alapítvánnyal, akik részére gyűjtést 

szerveztünk, hogy az elhagyott állatok etetésében, gondozásában segítsük őket. A 

gyerekek és szülők nagyon aktívan vettek részt a programban, és örömünkre a 

felhívást meghallgatva olyan állateledeleket vásároltak, melyeket a menhelyen 

fogyasztanak a kutyusok. Ezeket adhattuk át így az alapítvány képviselőjének. Jó volt 

megtapasztalni ezt a közös adakozást. 

Október 5-9-ig került megrendezésre a tavaszra meghirdetett Fenntarthatósági 

Témahét pótlása, melynek keretében az alsós osztályok megvalósították a Lúdas 

Matyi gyógynövényei c. projektet és korosztályaikhoz igazodva ismerkedtek meg a 

gyógynövényekkel és azok gyógyhatásaival. Külön köszönet a 3.b és a 4.a osztálynak, 

akik különleges teatasakokat is terveztek a témához kapcsolódóan. A témahét 

keretében pályáztunk és kaptunk egy őshonos almafát a Nemzeti Biodiverzitás- és 

Génmegőrzési Központtól, mely a hátsó udvarban, a játszótér előtti részen  került 

elültetésre. Vigyázzunk rá, hogy a gyümölcsét is megkóstolhassuk majd! 
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Az ősszel elmaradt piknik másik minden osztályközösséget megmozgató fontos 

tevékenysége, az iskola udvarának, növényeinek és az iskolakertnek a rendbetétele: 

ásás, metszés, takarítás, magaságyás lefestése, téliesítés. Október 9-én délután 10-

12 szülő és gyermekeik segítségével elvégeztük ezeknek a munkálatoknak nagy 

részét, a növényeket előkészítettük a téli pihenőre. A munkálatokat Lászlóné Durecz 

Andrea fogta össze.  

November 12-én Márton témanapot tartott az alsó tagozat. A tanítók osztálykeretek 

közt meséltek Szt. Márton püspök cselekedeteiről és ehhez igazították egész napi 

tevékenységeiket, ezzel egy igazán különleges napot szerezve a gyerekeknek. A 

rendezvényhez faliújság is készült, amit Ali Márta állított össze. 

November már évek óta az egészség hónapja. Kiemelt programunk ekkor a Mézes 

reggeli, amit az idén november 17-én ünnepeltünk meg. Méhészek támogatásával 

jutottunk mézhez, amit aztán diákjaink megkóstolhattak. Osztálykeretek közt beszéltek 

a nevelők a méhek és a mézfogyasztás fontosságáról. Köszönet a segítségért az 1.a, 

2.b, 3.a és 4.b osztály tanítóinak, akik felvették a méhészekkel a kapcsolatot. 

Köszönöm a mézes kenyér elkészítését is a kollégáknak. A tavalyi tapasztalat alapján 

jó döntés volt a jelentkezési lap elkészítése a kenyérkenéshez, így minden osztály 

elfogyaszthatta azt a tízórai szünetben. A kenyér beszerzéséért idén is Böröczki 

Adrienn koordinálta. 

Ebben a hónapban indítottuk el ismét a Tegyél a begyért! programsorozatot is, 

melynek első lépéseként a madároduk és madáretetők rendbetétele volt a feladat a tél 

beállta előtt, különös tekintettel a tavalyelőtt felállított óriás madáretetőre, ami szívesen 

látogatnak az itt telelő madarak.  

Decemberi programunk a Mikulással kezdődött, aki idén is meglátogatott minden 

osztályt, ezzel nagy örömet szerezve a gyerekeknek. Az idei év megváltozott 

munkarendjében még nagyobb örömet jelentett ez tanítványainknak. Munkáját a 

Szülői Szervezet, a szülők és a nevelők segítették.  

Idén először kapcsolódtunk a Pontvelem program Mosolymanók felhívásához, ami a 

rászoruló családokhoz juttatta el a tanítványaink által összeállított cipősdobozba 

csomagolt karácsonyi ajándékokat. A program mögött nagyon jól együttműködő 

csapat áll, akik elszállíttatják és eljuttatják a csomagokat a megfelelő helyre, így 
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javaslom, hogy jövőre ezt a gyűjtést még jobban fogjuk össze, hisz ajándékot adni 

igazán nagy öröm és ezt jó, ha átélik tanítványaink. 

A már hagyományos adventi kézműves foglalkozások osztálykeretekben zajlottak, 

ugyanúgy, mint minden előző programunk is. Így igyekeztünk a karácsonyi hangulatot 

idevarázsolni a gyerekek körébe. Ezt segítette a karácsonyi koncert online formában 

történő megvalósítása, ami a szülőkhöz is közelebb hozta az iskolában folyó munkát. 

Különösen nagy dolog ez az elsős szülőknek, akik a fennálló járványügyi helyzet miatt 

még nem láthatták gyermeküket az iskolai közegben. 

Január a madáretetéssel folytatódik. Az idei évben megadott időkeretben a kijelölt 

évfolyamok gondoskodnak a madarak etetéséről. Az osztályok tanulói folyamatosan 

töltik a madáretetőket, bár szomorúan tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb madár 

látogat el hozzánk a tél enyhülésének következtében. Figyeljünk továbbra is rájuk, 

mert tavasztól tovább gyönyörködhetünk együtt. 

Ahogy kihirdették az év élőlényeit az online felületeken, úgy készült el erről a 

faliújságunk is Tomanoczyné Gurics Szilvi közreműködésével, ahol a gyerekek 

megtekinthették a legérdekesebb fajokat. 

A februárra tervezett iskolakerti munkák előkészítése is elkezdődött. Lászlóné D. 

Andrea a másodikosokkal elvetette a korai zöldségek magjait,  (zöldborsó, 

petrezselyem, saláta….), hogy ezek növekedését tavasszal megfigyelhessék a 

gyerekek. Falevelek növényekről történő eltakarítását követően, a kert ébredése 

elkezdődött. 

Sajnos az idei évben is sor került a tantermen kívüli digitális munkarend bevezetésére, 

de most a tavalyihoz képest egy héttel korábban, március 8-án. Márc. 15-i 

megemlékezésünkre is ilyen formában volt csak mód. A gyerekekkel az ünnephez 

kapcsolódó keretekben foglalkoztunk. 

Bázisintézményként a Tavaszi Pedagógiai Napok keretében Lászlóné D. Andrea 

előadást tartott az iskolakert tervezéséről, az ott zajló, több évet átfogó munkáról.  

Munkacsoportunk az online oktatás során rendszeresen tartott megbeszélést a Teams 

felületén. 

Április 19-én az alsó tagozat visszatérhetett a jelenléti oktatáshoz.  
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Ez az időpont volt a Fenntarthatósági Témahét kezdete is, melyre iskolánk a korábbi 

évekhez hasonlóan beregisztrált. A kicsiket ehhez kapcsolódó faliújság fogadta, mely 

az erdő életét mutatta be. Köszönet ezért Szalai Ildikó és Bémerné Majoros Anita 

tanítóknak. 

A Föld napjáról osztálykeretben emlékeztek meg a gyerekek. Ehhez kapcsolódóan 

virágföldet és virágpalántákat kértünk a szülőktől, hogy iskolánk területe  a nyár 

folyamán és ősz elején is virágozhasson. Az osztályok többsége csatlakozott a 

felhíváshoz és ennek köszönhetően egyre szebb iskolánk udvara és környéke. Nagy 

segítséget nyújtanak ehhez a technikai dolgozók, akik folyamatosan segítik a virágok 

öntözését. 

A fogápolás fontosságára hívta fel a gyerekek figyelmét Móriczné Erika 

programsorozata, melyhez a gyerekek a faliújságon keresztül jutottak folyamatosan 

információhoz. Erika még egy kis előadás keretében is bemutatta a fogápolás 

fontosságát. Az izgalmas rejtvényeket, kísérleteket nagyon élvezték alsósaink. 

Iskolakertünkben az Iskolakertekért Alapítvány felhívására elkészült egy Rovarhotel, 

melynek alján Sünodú található. A gyerekek így közelről megnézhetik a beporzók 

életét. Ez azért is fontos, mert az ökoszisztéma fenntartása mindannyiunk érdeke. 

Május 10. A madarak és fák napja, amit hagyományainkhoz híven a tanév utolsó 

napjaiban tartunk meg. Erre most június 14-én került sor, új formában. A korábbi 

évekkel ellentétben nem a városban haladtak a csapatok, hanem a felső Duna-parton 

jelöltük ki az állomásokat, ahol átláttuk a területet és a csapatok könnyedén átjutottak 

egyik állomásról a másikra. A feladatok változatosak voltak, a gyerekek nagyon 

élvezték a kihívásokat. A rendezvényt évfolyamonkénti kötélhúzás zárta, ami szintén 

nagy sikert aratott. A pozitív tapasztalatok alapján jövőre is hasonló módon 

ünnepelnénk meg ezt a jeles napot. 

Osztályaink tanulmányi kirándulásai a természet látnivalóira irányultak. Ezzel is 

felhívtuk tanulóink figyelmét a körülöttük levő kincsekre, természeti értékekre, azok 

megbecsülésére. 

Bízunk benne, hogy a jövő tanévben már a megszokott rendben szervezhetjük 

programjainkat, melyen a szülők és külső partnereink is részt vehetnek.  

 

Dunaújváros, 2021. június 20. 

                                Lászlóné Durecz Andrea 

Öko munkacsoport koordinátor 


