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Ökoiskolaként a tanév során számos olyan programot szervezünk, mely a helyi környezeti 

értékek megismeréséhez és megőrzéséhez kapcsolódik, ezzel is igyekszünk hozzájárulni 

diákjaink környezettudatos szemléletmódjának kialakításához. Az iskolai munkánkhoz több 

szálon kapcsolódik a helyi közösség.  

Egész évben barátságos, színes dekorációval fogadta iskolánk a diákokat és kollégákat. Az 

évszakonként/ünnepenként megújuló fali dekorációk barátságosabbá tették az iskola 

enteriőrjét. Az ötletek és a megvalósítás Bodnárné Földi Zita kolléganőnek köszönhető. 

A faliújságokat és a kémia előadót a nevezetes napokról, témahetekről, a tanulók által 

készített plakátokkal színesítettük. A kémia termet a lehetőségekhez képest több alkalommal 

díszítettük a diákok egészséges életmóddal, megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos, 

környezetvédelmi figyelemfelhívó plakátjaival. E munkákban Dr. Ceglédi Erzsébet, Szabó 

Anikó Ildikó és Szabóné Gyöngy Gyöngyi vesznek részt folyamatosan. Más munkaközösségek 

is bekapcsolódtak a tevékenységek során, pl. hulladéktárgyakból használati tárgyat készítettek 

a gyerekek, részt vettek a növényültetésben, a madáretető, madáritató feltöltésében.  

Új vállalásként a már meglévők mellé gyógynövény- és fűszerkertet készítettünk, mellyel a 

növények gyógyító tulajdonságaira igyekszünk nagyobb hangsúlyt fektetni. 

Rendhagyó természetismeret/földrajz órán illetve gólyatábor keretében csónaktúrán 

vehettek részt a diákok a Tisza-tavon augusztusban ill. szeptemberben. A programon szülői 

felajánlás eredménye. 

A Világ legnagyobb Tanórája ebben a tanévben a Kárpát-medencei Fenntarthatósági 

Témahéttel közös szervezésben immár hatodik alkalommal került megrendezésre 2020. október 

5. és 9. között. Iskolánk negyedik éve vesz részt a projektben, melynek ebben az évben kiemelt 

témái az energia, a klímavédelem és az egészségnevelés. Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó angol 

nyelven két óra keretében dolgozta fel a 12. B osztály egyik angolos csoportjában a Healt and 

well- being témát, ami a globális célok közül a 3. Csoportokban dolgoztak a tanulók, egy 

plakátot készítettek a témában, illetve megadott kérdések alapján prezentáció formájában 

fejtették ki a véleményüket. Csordás Valéria a 12. B osztállyal, Kátai Andrea a 11. B osztállyal, 

valamint Hegedűsné Trázsi Mária a 12. C osztályfőnöki óra keretében tartott foglalkozást. A 

10. B és a 12. B osztály tanulói szaktanáraikkal „A Föld üzeni, ébresztő” című projektet 

valósították meg. A beszélgetések és prezentációk központi témája a klímaváltozás, annak okai 

és következményei voltak. A 12. C osztállyal a „Nézz szembe a szemeteddel”- Válogassuk ki 



a Hulladékot a szemétből- elnevezésű témát dolgoztuk fel. Miután tisztáztuk a szemét és 

hulladék közötti különbséget, és felsoroltuk a hulladékfajtákat, egy rövid tájékoztató film 

alapján feladatot oldottak meg a tanulók páros munkában. Kötetlen beszélgetés keretében 

osztották meg egymással a saját tapasztalataikat a témában. 

Októberben, az Állatok Világnapja alkalmából, a 6.A és a 10. A osztály kezdeményezésére, 

a Tiszafüredi Gyepmesteri Telep lakói számára gyűjtöttek diákjaink kutyaeledelt, Borbélyné 

Gyurcsák Judit és Szabó Anikó Ildikó vett részt osztályfőnökként a szervezésben. 

Októberben, a Kézmosás Világnapja alkalmából újra felhívtuk a figyelmet a megfelelő 

kézmosás és az alapvető higiéniai körülmények fontosságára. A NÉBIH-től kapott füzetek 

segítségével, illetve tanári útmutató alapján az 5.A, 7.B és 8.A osztályosok elsajátíthatták a 

helyes kézmosás technikáját, beszélgettek a tisztaság fontosságáról, a biztonságos 

ételkészítésről, a helyes szokások kialakítását játékosan becsempészhettük a hétköznapokba. A 

figyelem felhívásban Dr. Ceglédi Erzsébet, Gyenge László, Szabó Anikó Ildikó, Szabóné 

Gyöngy Gyöngyi és Tóth Judit segítették a tanulókat. 

Novemberben az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében a háztartásokban keletkező 

veszélyes hulladékokra igyekeztünk felhívni a figyelmet szelektív gyűjtéssel, Fazekasné Gál 

Erzsébet szervezésében, mely sajnos félbeszakadt a járványügyi helyzet miatt. Reméljük, 

jövőre folytatni tudjuk. Idén a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. is különleges módon 

szerepet vállalt a szemléletformáló akcióban. Egy videoklipet készítettek a vízvédelem 

jegyében, így szólítva meg a fiatalokat. Úgy gondolták, hogy az ifjúsághoz a zene nyelvén, az 

általuk kedvelt műfaj segítségével, a rappel lehet a legkönnyebben eljutni. És valóban, a 

kisgimiseknek nagyon tetszett az „A te kezedben is” című videóklip, mely kapcsán 

beszélgettünk, ötleteltünk, mit is tehetnénk mi, kisemberek a tudatos hulladékkezelés 

érdekében. A programot Dr. Ceglédi Erzsébet, Dányi Zsolt, Szabó Anikó Ildikó, Szabóné 

Gyöngy Gyöngyi és Tóth Judit segítette tanóráikon. 

Az iskolánk csatlakozott a PontVelem Okos Programhoz, amely november 20-ig hirdeti 

használt elemeket, kis akkumulátorokat, mobilokat és e-kütyüket gyűjtő versenyét, a programot 

Fazekasné Gál Erzsébet szervezte. 

Márciusban a Víz Világnapjához kapcsolódóan ebben az évben is csatlakozott 

gimnáziumunk a HAPPY-hét programsorozatához, melyet Országos Gyógyszerészeti és 

Élelmezés-egészségügyi Intézet munkatársai dolgoztak ki nemzetközi programok mintájára. 

Sajnos a program idén online formában zajlott, de több osztályban is foglalkoztunk a vízivás 

egészségügyi hatásaival. A kisebbek látványosan fogyasztottak el tanórák elején egy pohár 



vizet és biztatták erre társaikat is. A programot Szabó Anikó Ildikó, Szabóné Gyöngy Gyöngyi 

és Tóth Judit kapcsolta tanóráihoz. 

 

Az online oktatás közben is kapcsolódtunk a Fenntarthatósági témahét programjaihoz. A 

2020/2021-es tanév egyik kiemelt témája az erdő, mint ökoszisztéma. Előzetes feladatként a 

diákok az erdőről rajzot, vázlatot, diabemutatót készíthettek, de még versírásra is lehetőséget 

kaptak. Kiszámolhatták, mekkora az ökológiai lábnyomuk, a magyarországi és a 

világviszonylathoz képest ez vajon jónak mondható vagy lehetne javítani rajta. Tanórákon 

megtekinthették Áder János Köztársasági elnök úr tanóráját, videófilmeket nézhettek meg a 

fenntarthatósággal, a környezetvédelemmel kapcsolatban. Utóbbiak közül nagyon kedvelt és 

megható volt gimnáziumunk egyik volt diákja, Ljasuk Dimitry: A Tisza nevében c filmje. 

Az 5-8. osztályok csapatai a ZöldOkos Kupa versenyén is megmérhették tudásukat.  

Április 22-én, a Föld napján, szintén a témához kapcsolódó videófilmeket tekinthettek meg, 

amelyeket feldolgoztunk, megbeszéltünk, életkoruktól függően. A program szervezői és 

lebonyolítói Dr. Ceglédi Erzsébet, Dányi Zsolt, Magyarné Ficzere Andrea, Szabó Anikó Ildikó 

és Tóth Judit voltak.  

A Nagy Ökotesztet töltötték ki a 9-10. évfolyamos diákok Dányi Zsolt koordinálásával 

földrajz órák keretében.  

Testnevelés órákon az öltözőkben és az udvaron is folyamatosan ügyelünk a tisztaságra, a 

diákok által szétszórt szemetet közösen összeszedjük. Tisza parti túrázások, futások, játékok és 

az erdei iskolai tábor során felhívjuk a figyelmüket a környezet megóvására, a természet 

értékeire. 

Erasmus+ pályázataink közül a „Be the solution to pollution és a” Think global” című 

pályázataink szorosan kapcsolódnak a környezetvédelem témaköréhez. 

"A természetvédelem Határtalan - a Nemzeti Parkok Barátai Klub -" nemzetközi pályázaton 

K. Nagyné Pataki Noémi kolléganő és két 7. B osztályos csapata ért el nagyon szép eredményt. 

Ennek kapcsán gimnáziumunk 5 tanulói mikroszkóppal gazdagodott, mely lehetővé teszi, hogy 

a diákok maguk is végezzenek önálló megfigyeléseket. 

Intézményünk szoros és jó kapcsolatot alakított ki a Magyar Vöröskereszt területi 

szervezetével. Az idei tanévben több előre tervezett program, rendezvény elmaradt a 

járványhelyzet következtében. pl véradás, karácsonyi műsor az idősek otthonában, véradók 

tiszteletére rendezett műsor. 

Szakkör keretében tanultak a gyerekek elsősegélynyújtást és katasztrófa védelmet, a verseny 

során szép eredmények születtek Szabó Anikó Ildikó segítségével. 



 


