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Tanévünk első félévében is, a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok elérése 

érdekében, az augusztusban összeállított munkatervünk alapján végeztük mindennapi oktató – 

nevelő tevékenységünket. Iskolai munkánk során a tantárgyi ismeretek átadásán túl nagy 

figyelmet fordítottunk a nevelésre, diákjaink személyiségének fejlesztésére. Különös tekintettel 

a fenntarthatóság szempontját figyelembe véve.  

Alsó tagozaton már augusztusban is éreztük, hogy a másfél éve tartó járványhelyzet miatt fontos 

a közösségépítés szempontjából az osztályprogramok szervezése. Ennek köszönhetően 

egyeztettünk a Madártani Egyesülettel és több osztályunk is eljutott Dinnyés- Fertőre 

szeptember első heteiben, megnézni a fecskehúzást. Sikeres program volt, segítette a 

közösségépítést, óriási élményt nyújtott osztályainknak. Megismerkedtek a madárgyűrűzéssel, 

annak fontosságával, megfigyelték az éjszaka nádasba húzó fecskecsapatot és a különböző 

madárfajtákat. Ez a program nagyban segítette egész éves munkánkat is, amit a madarak 

védelme érdekében végzünk. 

Még a nyár folyamán jelentkeztünk a Földtani Egyesület „Alsóban az élet” programjára, mely 

keretében megvizsgálhattuk iskolakertünk talajának minőségét. A kísérlet 2 hónapot ölelt fel. 

Az alsót eljuttattuk a Földtani Egyesülethez. Sajnos talajunk minősége igen gyengének 

bizonyult.Ennek javításán továbbra is munkálkodunk. 

Nyár folyamán történt meg az időpont egyeztetés a Sulizsák szervezőivel is. Programunkat már 

több éve ismerik a szülők, így szeptember 30-án nagy mennyiségű ruhát tudtunk eljuttatni az 

egyesületnek, göncölve a Földért. Eredményes gyűjtésünk a szülők mellett a kollégák 

figyelemfelhívó munkájának is köszönhető. A bevétel iskolánk alapítványához került, további 

környezettudatos tevékenységek támogatására. Következő időpontunk május 12. lesz, amikor is 

újabb gyűjtést szervezünk. 

Október 4-én, az Állatok világnapja alkalmából ismét gyűjtést szerveztünk. A Dunaújvárosi 

Állatvédőknek gyűjtöttünk kutya- és macskakonzervet, száraz állateledelt, pokrócot, ágyneműt 

és ágynemű huzatot. Nagyon sok család adományozott, így sok mindennel tudtuk támogatni az 

állatvédőket, ezzel is felhívva a figyelmet az elhagyott, gazdátlan kisállatokra. 

Ugyanezen a napon érzékenyítő programot is szerveztünk, melynek fő koordinátora Kollárné 

Pál Erika volt. Kutyákat láthattak, simogathattak tanulóink, hallhatták az állattartás szabályait. 

Plakátok is készültek ehhez kapcsolódóan, melyek a felelős állattartásra hívták fel a figyelmet. 

Köszönjük a sok igényes, szívhez szóló munkát! 

Október 9-én díjátadón vehettünk részt. Nyáron megírt pályázatunknak köszönhetően 

Iskolakertünk elnyerte „A legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei 

magyar örökségdíjas országos programban az Országos díjat és emellett a Magyarország 

legszebb iskola konyhakertje 2021. díjat is. Büszkék lehetünk az itt folyó munkára, mely 

támogatja a környezettudatos nevelést és egyben segíti a környezetismeret oktatást, amire azért 



van nagy szükség, mert ez a tantárgy 1.2. évfolyamban már megszűnt, így egyre kevesebbet 

hallanak tanulóink tanórai keretek közt a minket körülvevő környezetről.  

Úgyszintén októberben került sor a nyár folyamán beadott pályázatunk A Virágos 

Dunaújvárosért verseny eredményhirdetésére, ahol iskolánk a „Legszebb virágosított 

intézményudvar/homlokzat/előkert kategóriában” 1. helyezést ért el. Ehhez hozzájárultak azok 

a családok, akik a tavasz folyamán virágpalántákat küldtek be iskolánkba, illetve azok a 

kollégák, akik segítették a palánták elültetését. A forró nyár ellenére sikerült technikai 

dolgozóink segítségével életben tartani ezeket a növényeket, így ezt láthatták augusztusban a 

zsűri tagjai is és mi is egész ősszel gyönyörködhettünk a színpompás virágokban.  

Virágosítási programunk része az őszi virágültetés. Tanulóink ebben is nagy szerepet vállaltak, 

kollégáink segítségével. 

Mivel a Móricz piknik a járványügyi helyzet miatt idén sem került megrendezésre, így 

osztályainkra hárult az iskola udvarának és környékének rendbetétele, az őszi munkálatok 

elvégzése. Köszönöm minden kollégának a szervezést, a metszések, ásások elvégzését a kijelölt 

területeken. Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően tavasszal ismét virágpompában lesz 

részünk.  

Iskolakertünk fejlesztése is folytatódik tavasszal. Még mindig várjuk azokat a szülőket, akik a 

raklap bútorok összeállításában tudnának segíteni. Egy rekreációs területtel még jobb 

lehetőséget tudnánk nyújtani a kikapcsolódásra, a feltöltődésre tanulóinknak és iskolánk 

dolgozóinak. 

Október 15-én tartottuk meg a Kenyér világnapját. Tanulóink megismerkedhettek a kenyérsütés 

folyamatával és megkóstolhatták a frissen sütött kenyeret. Az étel tiszteletére tanítjuk ezáltal 

őket, hisz az élelmiszerpazarlás nagyon nagy gondot okoz jelenleg a világban. Ugyanerre hívjuk 

fel nap mint nap a figyelmüket, mikor a gyümölcsöt, tejterméket kapják. 

November 17-én megtartottuk Európai mézes reggeli programunkat. Osztálykeretben 

beszélgettek kollégáink a méz és a méhek fontosságáról az ember életében. Tanulóink mézes 

kenyeret kóstolhattak, köszönhetően azoknak a szülőknek, akik mézzel, illetve kenyérrel 

támogatták a rendezvényt. Sajnos egyre inkább érezzük, hogy az alsósok szülei jobban 

mozgósíthatók ezekre a felhívásokra, mint felsőseinké. 

November közepén elindítottuk a Mosolymanók kampányhoz csatlakozva karácsonyi 

adománygyűjtő akciónkat is, melynek keretében cipősdobozba téve vártuk a családok 

felajánlásait a rászorulók részére, hogy nekik is legyen vidámabb a karácsonyuk. Tavalyi 

kezdésünk után bizakodtunk, hogy az idei évben már több adományt tudunk gyűjteni. Nagyon 

nagy energiákat kellett befektetni a mozgósításba. Eleinte alig érkezett 1-2 felajánlás, bár több 

online felületet is felhasználtunk erre. Sokszor hirdettünk a hangoson keresztül, mégis a 

legeredményesebb a faliújság elkészítése és az elé helyezett néhány cipősdoboz volt. Ennek 

köszönhetően végül olyan mennyiségű felajánlás gyűlt össze, hogy abból a helyi Máltai 

Szeretetszolgálat részére is juttathattunk.  



December elején tartottuk hagyományos Fabatka vásárunkat. Hasonló összefogás volt az aula 

és a fenyőfa feldíszítése is, mely az ünnep hangulatát varázsolta közénk. Örülünk, hogy néhány 

felsős kolléga is csatlakozott hozzánk a dekorálásban. 

A Móricz hét a járványhelyzet miatt elmaradt, de az osztályok saját kereteiken belül készültek 

az ünnepre, megteremtve annak meghitt hangulatát.  

Köszönjük Siller Edinának, hogy az utolsó tanítási héten berendezte a tornateremben az 

akadálypályát, mellyel kicsit pótolhattuk az elmaradt karácsonyi zsetongyűjtő 

sportdélutánunkat! 

Iskolavezetésünk segítségével iskolánk udvar felőli bejáratánál kihelyezésre került egy használt 

sütőolaj-és zsiradékgyűjtő. A sütőolajat, zsiradékot eredeti csomagolásban, PET palackban 

vagy egy zárt befőttes üvegben lehet elhelyezni a gyűjtőben! Nagy lépés ez a 

környezettudatosság útján, ökoiskolai tevékenységünkben. Kérjük, szorgalmazza mindenki a 

gyerekeket, családokat, hogy ide hozzák a zsiradékot, sütőolajat! 

Évről évre részt veszünk a Virtuális Erőmű program Energiahatékonysági kiválósági 

pályázatán, melyet szeptemberben kellett benyújtani. Januárban megérkezett a 2021. évre 

elnyert Energiatudatos iskola-díjunk, mellyel energiatudatossági törekvéseinket ismerik el. 

Vállalásaink az iskola honlapján elérhetők. 

Decemberben kezdtük és márciusig folytatjuk a madarak téli etetését. A tavalyihoz hasonlóan 

hetente másik évfolyam a felelős a madáretetők feltöltéséért. Bízunk benne, hogy madaraink itt 

maradnak és tavasszal már énekükben gyönyörködhetünk. 

Januártól a tavaly bevált évfolyamonkénti heti beosztás szerint gondoskodtak alsós osztályaink 

a madarak etetéséről, a „Tegyél a begyért!” programunk keretében. Cinkegolyókat akasztottak 

az ágakra, eleséggel töltötték a kihelyezett madáretetőket március elejéig. 

Február legfőbb eseménye a farsang volt, mely idén is osztálykeretekben került megrendezésre. 

Minden alsós tanító részt vett az előkészületekben és vidám hangulatú délután keretében űzte 

el a telet tanítványaival. 

Márciusban megkezdődtek az iskolakerti tevékenységek, talajelőkészítés, levelek takarítása, 

magvetések. 

Készültünk a Víz világnapjára, regisztráltuk iskolánkat és kapcsolódtunk a Happy hét 

programjaihoz, felhívtuk tanítványaink figyelmét a vízfogyasztás fontosságára, a víz értékére, 

szerepére mindennapi életünkben. Ehhez kapcsolódóan a két zsibongót összekötő lépcsőn és a 

falakon olvashattak a víz jelentőségéről tanulóink.  

A Föld napja alkalmából közös éneklésre hívtuk az osztályokat. Alsósaink kékbe, felsőseink 

zöldbe öltöztek ennek tiszteletére és a tornateremben a 3.b osztály segítségével elénekeltük a 



Föld dalát.  A jeles naphoz 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 szépült meg ismét iskolánk udvara és 

környéke. Az elültetett palántákra azonban figyelni kell, locsolni - és gondozni őket, hogy minél 

tovább gyönyörködhessünk szépségükben. Nagy segítséget nyújtanak ehhez a technikai 

dolgozók, akik folyamatosan segítik a virágok öntözését.  

Áprilisban a Fenntarthatósági Témahéthez csatlakozva az újrahasznosítható anyagok 

felhasználása került fókuszba. Ehhez kapcsolódóan pályázatot hirdettünk, melyre értékes 

pályaművek érkeztek be a gyerekektől. Ennek eredményhirdetésén emléklappal és ajándékkal 

jutalmaztuk a legszebb alkotásokat.  

Májusban ismét meghirdettük a Sulizsák akciót. Felhívásunkra hasonló aktivitással mozdultak 

meg a gyerekek és szüleik, mint az őszi gyűjtésünkkor. Nagyon sok zsákot hoztak be a felhívásra, 

mellyel göncöltünk a Földért és iskolánk alapítványát is támogattuk. 

Két év kihagyás után május végén megrendeztük a Matekfesztivált. Ennek fénypontja a Rubik 

kocka kirakó verseny volt, melyre már a tavaszi szünet után felhívtuk a gyerekek figyelmét. 

Ennek köszönhetően volt idő a készülésre és egymás kockatekergetését látva igen sokan 

neveztek a versenyre. Bevált az a megoldás, hogy a gyerekek a faiújságon jelentkezhettek a 

megmérettetésre. Ez a verseny és sok-sok érdekes logikai játék megadta a délután vidám 

hangulatát. A programhoz csatlakoztak hetedikes tanulóink is, akik játékokkal készültek és 

közösen játszottak a kicsikkel. A rendezvénynek nagy sikere volt, köszönjük Lászlóné Durecz 

Andrea programot összefogó munkáját és azon kollégákét, akik ezen a délutánon állomásokat 

vállaltak a program sikeres lebonyolítása érdekében! 

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 tanulóink. 

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

tartunk meg. Erre most június 14-én került sor, a tavalyihoz hasonló  formában. 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. 

Jövőre újabb feladatokkal gazdagítva, de hasonló módon ünnepelnénk meg ezt a jeles napot. 



Rendezvényeink jutalmazását a DÖK támogatta, amivel a gyerekeknek nagy örömet tudtunk 

szerezni. Köszönjük nevükben is ezt a segítséget! 

Jeles napjainkhoz a faliújságokat is elkészítették az alsós kollégák. Köszönjük mindegyiküknek 

ezt a munkát! 

Márc. 30-i határidővel pályázatokat írt Lászlóné Durecz Andrea, Az év Állatbarát általános 

Iskolája és Az év Állatvédő Általános Iskola cím elnyeréséért. Munkánknak köszönhetően 

elnyertük  „Az év Állatbarát Általános Iskolája 2022” címet. Köszönet azoknak a kollégáknak, 

akik segítséget nyújtottak a szülői ajánlóleveleknél, illetve a fotóanyag beszerzésénél. 

A pályázathoz kapcsolódóan iskolánk is csatlakozott az Állatorvostudományi Egyetem 

Állatvédelmi Kódexének aláírói közé, ezzel is megerősítve azt a szándékunkat, hogy tanulóink 

figyelmét felhívjuk a felelős állattartásra, az állatok védelmére. 

 

Dunaújváros, 2022. június 19. 

       Lászlóné Durecz Andrea 

                                                       öko munkacsoport koordinátor 

 


