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           A fenntarthatóság jegyében ,mindenkinek kötelessége figyelni a 

környezetére. Legfontosabb feladatunk ,hogy a jövő generáció részére ez 

természetessé váljon,tehát a mindennapi oktatássunk része. 

           A pazarló életmódra fel kell hívni mindenkinek a  figyelmét, ennek egyik 

leghatásosabb  helyszíne az általános iskola. Már alsó tagozatban a 

természetismereti (környezetismereti ) órák keretében előforduló téma a 

környezetvédelem. Felső tagozaton a környezettudatos életre tereljük a 

figyelmüket a gyerekeknek, kihasználva a tanórák adta lehetőséget, 

tantárgyaktól függetlenül.  

           Környezet-, természet- és egészségvédelemmel kapcsolatos iskolai 

programok melyek  hosszabb,rövidebb ideje működnek már nálunk. Szerencsés 

a helyzetünk,hiszen  van udvarrészünk, ahol a gyerekek a szünetben 

levegőzhetnek,szaladgálhatnak , testnevelés órát is lehet itt tartani akár két 

osztálynak is ,van virágos kertünk, amit lelkes gyerekek tartanak rendben és ha 

úgy gondoljuk lesétálunk a Duna partra,ahol tarthatunk  tanítási órákat a  

diákoknak. 

Szeptember: 

Kisvakond klub rendbetette az udvart , kertet a tanévnyitó ünnepségre 

● papírgyűjtés: a tanítási időszak alatt két alkalommal  (szeptember,május 

vége) az addig otthon raktározott papírokat behozzák  a diákok . 

● Öko faliújság elkészítése: gyerekek szervezik  

● A szülői munkaközösség szervezésében  udvar ,terep rendezés volt  

●  szelektív hulladékgyűjtők beszerzése,folyósóra,udvarra 



 

o Október 

● Állatok világnapja: Régi hagyomány nálunk a Kisállat kiállítás ,amikor a 

gyerekek behozhatják és megmutathatják a kedvencüket. Nagy hangsúlyt 

kap az állatszeretet, gondoskodás,felelős állattartás. 

o December 

● Karácsonyi  vásár szervezése az udvaron: a gyerekek által 

behozott,számukra már nem, de más számára izgalmas játékokat,saját 

készítésű tárgyakat adhattak-vehettek. 

o Március-április 

● Víz világnapja: Szennyvíztisztító telep, Duna part, Duna múzeum, kvíz 

játékok,kísérletek a vízzel 

● A Föld világnapja: „Kék bolygó „  vetélkedő évfolyamonként 

● Madarak és fák napja: látogatás kerékpárral az Ócsai madárvártára 

kiállítás szervezése az elkészült rajzokból 

● Rajzpályázatokon való részvétel: mindig az aktuális témában, csatlakozva 

az iskolai programhoz, illetve a pályázatokhoz, sikerrel 

● Kisvakond-klub működése: díszkert, udvar rendben tartása a fő feladatuk 

a szakkörösökön kívül más is szokott segíteni ebben a tevékenységben 

● Kerékpártúrák : Szigetszentmiklóson és Taksonyban található tanösvény 

látogatása minden évben az 5-6.évfolyamosok  

● „Spóroljunk”: családi kasszát számolnak rezsi tekintetében 

 

  

 

 

 



Kapcsolattartás más intézményekkel:  

●  Természettudományos találkozó szervezése Városi meghívásos 

rendezvényeken való részvétel az általános iskolákkal és a Baktay Ervin 

Gimnáziummal együtt.  

● Iskolánk jó viszonyt ápol a Dunaharaszti Városi Önkormányzattal, a Laffert 

Kúriával, Városi Könyvtárral  és más civil szervezetekkel. 

 

 

                                        


