ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2018-2019. TANÉV

KÉSZÍTETTE: LENGYELNÉ NAGY MARGIT
2018. SZEPTEMBER 25.
KÉSZÜLT AZ ISKOLAI MUNKATERV ALAPJÁN FOLYAMATOS ÉVKÖZI KIEGÉSZÍTÉSEKKEL

CÉLKITŰZÉSEINK:
•

ÚJONNAN ÉRKEZETT KOLLÉGÁINK MENTORÁLÁSA, UTÓDPÓTLÁS BIZTOSÍTÁSA;

•

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS GÖRDÜLÉKENYEBB KIALAKÍTÁSA;

•

A MEGÚJULT UDVAROK MEGÓVÁSA, GONDOZÁSA, ÚJ NÖVÉNYEK TELEPÍTÉSE;

•

ÚJRAHASZNOSÍTÁS, ÚJRAHASZNÁLAT;

•

TERMÉSZETJÁRÁS, TÚRÁZÁS NÉPSZERŰSÍTÉSE;

•

AZ ÖRÖKÖS ÖKOISKOLAI CÍM MEGŐRZÉSE;

•

A MÁR MŰKÖDŐ „JÓ GYAKORLATAINK” FOLYTATÁSA, AKTUALIZÁLÁSA A VÁLTOZÓ KÖRÜLMÉNYEINKHEZ;

•

TANULÓINK, MUNKATÁRSAINK KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETÉNEK FEJLESZTÉSE;

IDŐPONT

ESEMÉNY

folyamatos

Szelektív hulladékgyűjtés
/papír, műanyag, fém, üveg/

folyamatos

Tisztaságverseny

a hónap első
felében

Levelezős tanulmányi
versenyek meghirdetése alsó
tagozaton természetismeret
témakörben is
Őszi-tavaszi kerti munkák:
az alsós épület előtti kert
takarítása, gondozása.
Virágültetés a kőládákba.
Folyosón lévő virágok
gondozása, locsolása. Az
udvaron elültetett növények
gondozása
Tápió-menti madár
megfigyelő túra (4. a
madárcsoport)
„Gurulónap”
„különböző közlekedési
eszközökkel akadálypálya
teljesítése”- testnevelés órák
felső tagozat
BÁR-KI túra meghirdetése

FELELŐS

RÉSZTVEVŐK
SZEPTEMBER
minden osztály

SIKERKRITÉRIUM MEGJEGYZÉS
minden osztály részt
vesz benne

iskolai szintű

minden osztály

minden osztály részt
vesz benne
legalább 20 tanuló
iskolai szinten részt
vesz a versenyeken

felsőben beleszámít a
pontversenybe

napközis
munkaközösség
tagjai

minden osztály,
osztályfőnökök

minden tanteremben
van virág

Tolnai Erzsébet

4.a osztály

osztályfőnökök,
szaktanárok

testnevelés
munkaközösség
tagjai

Tóthné Selmeczi
Zsuzsanna

legalább az osztály
fele részt vesz a
programban
minden felsős osztály minden osztály részt
vesz benne, és
legalább 3 felsős
pedagógus is
tanulók, kollégák,
szülők

legalább 10 gyermek
és 2 szülő részt vesz

Mobilitási témanap

Felső tagozat minden
osztályának
fakultatív hétvégi
program

09.21.
28. 17.00

09.28.

10.04.

Kapcsolatfelvétel a
NATURHIST szervezettel:
osztályprogramok szervezése
fenntarthatósági témakörben

Tóthné Selmeczi
Zsuzsanna

évfolyamonként
legalább 1 osztály
részt vesz

Alkalmi túrák,
osztálykirándulások
szervezése az alsó tagozaton
Szüreti mulatság

Tolnai Erzsébet

minden osztály

A Zene Világnapja –
templomi koncert
7. kerületi futó- és
gyaloglónap – fussunk és
gyalogoljunk az
egészségünkért
A mese útján! –
akadályverseny
Jelentkezés a Tankerületi
ÖKO-versenyre (PETSULI)
Állatok világnapja, állatmese
illusztráció, állatábrázolás,
látogatás az Állatkertben

Rákos Nikoletta

napközisek

Csernyik Balázs
Ferenc
Tolnai Erzsébet

zeneis osztályok,
ofők, karvezetők

minden tanító

minden alsós osztály

Tolnai Erzsébet,
4. a, 4. d, 5. d, 7. a, 7.
Drajkóné Németh
b tanulóiból alkotott
Viktória
csapatok
OKTÓBER
Kalmár László,
felsős osztályok
Szenczi Judit

minden napközis
csoport
jó hangulatú, sikeres
hangverseny
legalább 5 tanuló
benevez

jól érezték magukat a
gyerekek
a kiállítás elkészül

alsós osztály
Jelentkezés a ”Barangolás
földön, vízen, levegőben!”
internetes vetélkedőre Isaszeg

Tolnai Erzsébet,
Drajkóné Németh
Viktória

3.a, 3. b, 3. c, 4. a, 4. d

szülők is segítenek,
aktív résztvevők
szülők, lakosság a
nézőközönség
egészségprogram

a megnevezett
osztályok kiállítják a
csapatokat

témanap

10.13.

10.10-11.

SPAR Maraton Fesztivál –
fussunk, gyalogoljunk
egészségünkért
„Egy cserép egy család
program”
iskolai környezet szépítése

Tolnai Erzsébet
Lackóné Fodor
Zsuzsanna
Tóthné S. Zsuzsa és
ofők

alsós osztályok

Emlékfutás az aradi vértanuk
tiszteletére a Szent István
iskolában
„Pályaorientációs nap” –
ismerkedés régi és új
foglalkozásokkal

Jancsik László

felsős csapat

mk. vezetők, Varga
Ágota

minden osztály

Papírgyűjtés

DÖK patronáló tanár

minden osztály,
kolléga, szülők is

„Ballagófa” ültetése

7-8. osztályok
osztályfőnökei
Tolnai Erzsébet

Intersport túranap –
Túrázzon együtt a család tegyünk egészségünkért
őszi egészségnap

Bagi Éva

legalább 5 tanuló
benevez

család bevonása a
tanterem szépítésébe
iskola udvarának
rendbe tétele,
takarítása, falevelek
összegyűjtése
kiállítunk egy csapatot

5 konténert
sikerül megtölteni

elültetjük a fákat
legalább 5 tanuló és
szülői beneveznek
NOVEMBER
minden osztály

egészségprogram

szülők bemutatják a
foglalkozásukat,
különleges
foglalkozások
bemutatkozása
SZMK szervez
felügyelőket,
segédeket, volt
tanítványok
visszajönnek segíteni
pakolni
az önkormányzat
biztosította a fákat
egészségprogram

szülői támogatás a
programok
megvalósításában

11.12.

BÁR-KI túra

Tóthné Fodor I.

Zenélek – Márton napi

Lackóné

tanulók, kollégák,
szülők
2. évfolyam

Író-olvasó találkozó Bosnyák
Viktóriával – olvasás
népszerűsítésére
”Barangolás földön, vízen,
levegőben!” internetes
vetélkedő – 1. forduló
visszaküldés
Bekapcsolódás az Erdei
Iskola Egyesület által indított
TANULJUNK A
RÉGIEKTŐL
őszi forduló
„Odúkopácsoló program –
Börzsöny alapítvánnyal
együtt
Európai Hulladékcsökkentési
Hét
Régiből Újat!
„Méregtelenítsünk!” – 2018

Majorné M.G.

4.a, b, d osztályok

Tolnai E.

3-4. évf. részvétele

lesz csapatunk

Tolnai E.

4.a osztály tanulói

min. 5 tanuló részt
vesz

Tolnai E.

alsós osztályok

min. 5 tanuló részt
vesz

Tolnai Erzsébet,
Drajkóné, Bodács E.

alsósoknak

Tatai Vadlúd Sokadalom –

Tolnai E.

4. a madárcsoport

PPT-k készítése a
„Méregtelenítsünk!”
programhoz – a
gyógyszerek helyett
gyógynövények 4. a
élményteli kirándulás

Dunakeszi kötődésű
élsportolóval élménynap
„Évszakok”- rajzkiállítás:
Ősz

Jancsikné

alsósoknak

Szenczi Judit

alsó, felső vegyesen

játszóház

min. 10 fő
minden 2. osztályos
részt vesz

kiállítás megvalósul

12.06.

Ajándékot hoz a Mikulás
Mikulás Kupa, tanár-diák
floorball mérkőzések

DECEMBER
5. évf. ofők, technika ötödikesek
szakosok
megajándékozzák az
elsősöket
Keller L.
8. évfolyam

Adventi készülődéskézműves délután
napközisek
osztálykeretben
BÁR-KI túra
Tóthné, Fodor I.
Az épített környezet
Mihály-Bokor Tünde
megismerése – Látogatás az
Erkel színházban – Operatúra
Papagenoval
Adventi vásár
napközisek

”Barangolás földön, vízen,
levegőben!” internetes
vetélkedő – 2. forduló
visszaküldés
Énekverseny tagozatos, nem
tagozatos
19-20.
23. h 12 ó

„ Évszakok”: Tél c. kiállítás
Kvíz és programok a magyar
kultúra napján
A Magyar Kultúra Napja –
ünnepi műsor

Tolnai E.

Szenczi J.
Napközis tanítók
Majorné

kellő számú
pedagógus csatlakozik
a programba

napközis csoportok
bárki
4.a

szülők, gyerekek,
pedagógusok
JANUÁR
3-4. évf. részvétele

Pohl I., Lengyelné,
Csernyik B.

ajándék elkészülés a
műsor is

A felső tagozat 5.a és
6.a osztályai is
bekapcsolódnak
alsó és felső is

min. 10 fő
min.15 tanuló

kézműves termékek
vására
a versenyzők beküldik
a feladatokat
minden osztályból van
résztvevő
kiállítás az aulában
csoport szinten
megvalósul

technika órán készül
az ajándék

Megyei fedett pályás
atlétikaverseny, Bozsik
labdarúgótorna, Futsal
diákolimpia
15.

BOCSODA

17.

Zenélek - farsangi
népszokások /
”Barangolás földön, vízen,
levegőben!” internetes
vetélkedő – 3. forduló
visszaküldés
Víz világnapi internetes
vetélkedő 1. forduló
Partizánlabda
évfolyambajnokság
alsósoknak, zsinórlabda
iskolai bajnokság, parasportnap,
Víz világnapi internetes
vetélkedő 2. forduló
01.
02.

04.

Farsang a felsőben
Farsang alsóban
Zenélek! 3. évfolyam
Az épített környezet
megismerése – Látogatás az
Erkel színházban – Operatúra
Papagenoval

Jancsik L. Jancsikné
S. K.

iskolai szintű

FEBRUÁR
Petőné Herman
3-4. évf. tanítók,
Noémi
napközisek
Lackóné
Táncház a 3. nem
zeneis osztályoknak
Tolnai E.

Tolnai E.

4. a, 5, d, 7. a
csapatai

Jancsik L; Jancsikné

Tolnai E.

4. a, 5, d, 7. a
csapatai
MÁRCIUS
DÖK , Gresa I., ofők
Karóczkainé, Kallós
K., Szemán E., Nagy
I.
Lné F. Zs.
Gombásné
3.A

felállnak a csapatok

visszaküldik a
feladatlapokat
visszaküldik a
feladatlapokat
megszerveződnek a
csapatok

visszaküldik a
feladatlapokat

Víz világnapi internetes
vetélkedő 3. forduló
MÜPA-zenei programok
Országos LÜK verseny –
kistérségi fordulója –
Dunakeszi

21.
18-22.

Tolnai E.

Mihály-Bokor Tünde
Felkészítő tanárok:
Lukácsiné Szabó
Tünde, Kárpáti
Szilvia, Tóth András,
Tolnai Erzsébet
Az internet használat előnyei, rendőrkapitányságtól
veszélyei – előadás
jött szakember
(rendőrség)
Víz világnapi internetes
Tolnai E.
országos verseny vetélkedő
Esztergom,
Tavaszi Egészséghét –
Rákos Nikoletta,
Happy-hét a napköziben
Tóthné

4. a, 5, d, 7. a
csapatai
4.a
Versenyszervező:
Móra Kiadó

visszaküldik a
feladatlapokat
sikeres részvétel

4.a osztály

egész iskola

22.

Víz Világnapja

Tóthné

felsősök

22.

Duna

A víz világnapja

3. évfolyam

26.

TIMSS nemzetközi

Tóthné

4.a

leendő elsős tanítók
bemutatkozása
7-8. évfolyam

jó hangulat, hasznos
ismereteket szereznek
a gyerekek
kreatív feladatokat
kapnak a diákok
témanap

természettudományos
felmérés
29.

PIPITÉR

3-4. évf. tanítók

31.

Bekapcsolódás a Föld órája
nemzetközi programba
BárKi-Túra

Tóthné
Tóthné, Fodor

min. 60 fő részvétele

min. 10 fő

Országos mezei futóverseny,
ügyességi feladatok
alsósoknak, erőpróbák
felsősöknek, Fazekas
labdarúgó kupa, Széchenyi
labdarúgó kupa, Bozsik
labdarúgó torna
Műsoradás az Erdei Iskola
Egyesület Lehoczky –díj
átadó ünnepségén
5-6.sz-cs

Papírgyűjtés

8. 14 ó

Alsó tagozatos
szavalóverseny, 3. évfolyam
Alsó tagozatos
szavalóverseny, 2. évfolyam
együtt szaval a város

8. 14ó
11.
11.

alsós közös versmondás

11.
22.

A Költészet Napja – ünnepi
műsor az iskolarádióban,
versillusztráció
Húsvéti napközis játszóház/
Táncház 1-4. évfolyam
Föld napja
BárKi-Túra
Fenntarthatósági hét –
Szigetmonostor

Jancsikné, Jancsik,
Fodor I. Keller

részt veszünk
mindegyik
programban

Lengyelné Nagy
Margit
ÁPRILIS
Bárányné/Gombásné minden osztály
Erdődi A; Gombásné
Kardos E.,
Maracskóné
Bakonyi-T. L.,
Magyariné,
Hoványné,
Baloghné B. J.,
Majorné,
SZJ

min. 5 konténer
megtelik
min. 10 résztvevő
min. 10 résztvevő
kiállítás elkészül, részt
veszünk a városi
programban

Lackóné, napközisek

napközis csoportok

Tóthné, of.
Tóthné, Fodor
Fodor I.

felsősök

jó hangulat
min. 10 fő

8. évf.

Ökokirándulások 3-4.évf.
Közvetlen környezetünk/
Témahét – 1. évfolyam

tanítók

1-3-4. évf. tanulói

Játékmester – Miniring
Osztálykirándulás Pályázat

Tolnai E. MihályBokor T.

4.a

Telekom Vivicittà Városvédő Tolnai E.
futóverseny – Margitsziget

minden tanuló részt
vesz
min. 5 tanuló részt
vesz

Madarak fák napja
MME szervezésében – Ócsa

Fodor I.

7. évf.

„Egy cserép, egy család
program”

DÖK Gresa I.,
minden of.

felsősök

Megyei komplex angol
nyelvi verseny

Bárányné B. Ilona

Anyák napja

Minden of.

„Évszakok”: Tavasz c.
kiállítás

Szenczi Judit

megvalósul a kiállítás

15.

Bárdos témanap Bárdos
Lajos
Iskolánk névadójának élete

tanítók

témanap

16.

Bárdos gála

zeneisek

03. 13:00
óra
6-9.

MÁJUS
minden felsős
pedagógus

zeneisek

minden osztályban
lesz min. 1 cserép
virág
min. 100 jelentkező,
versenyzőink közül
legalább 2 dobogós
helyet szerez

megtelik a művház
érdeklődőkkel

17.

BÁRDOS NAPOK Madarak
és Fák Napja
Az év madara és fája - alsó
tagozat
Felső tagozat: plakát
készítése 4 témában
Unokáink hagyták örökül a
Földet, Ökológiai lábnyom
csökkentése
komplex term.tud. verseny
BárKi-Túra
Zenélek! 1. évfolyam
pünkösdi népszokások
Hősök napja koszorúzás
Dunakeszi világháborús
emlékműveinél
Barangolásra fel! komplex
verseny megyei döntő
VII. kerületi Futóverseny Városliget
Madarak és fák napja Bárdos napi akadályverseny
Témanap
Ökokirándulások évfolyam
szinten
Madárodú túra a szigetre
ALDI Női FutóversenyNépliget

ofők
ig., ig.h., mk. vez.

Tóthné, Zámpori E.,
Kalmár L.
Tóthné, Fodor
Lné F. Zs.

kreatív, érdekes
feladatok, megoldások

7-8. évfolyam

min.6 fő nevez
min. 10 fő

Majorné

min. 5 tanuló

Tolnai E.
Tolnai E.

min. 3 fő

Rákos N.Tóthné,
Fodor, Bagi É.

egész iskolai
program

Mihály-Bokor T.

4. a

Tolnai E.

min. 3 fő indul

Jutalomkirándulás az
Állatkertbe
Erdei Iskolai pályázaton való
eredményes szerepléséért
kapott jutalomprogram:
Budai vár megismerése erdei
iskolás módon

Zeneis ofők
ofők, Lengyelné,
Tolnai E.

JÚNIUS
énekkar (3. a és 4. a)
4. a és 4. d osztály 3.
b osztály

Ki a tanteremből!

