
A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Óvoda 2017/2018. tanévben megvalósult  Ökoiskolai Munkatervének éves 

beszámolója 

 

SZEPTEMBER 

Az ózon világnapja - szeptember 16. 

A nem megújuló energiaforrások használata köztudottan nem kedvez Földünk ózonrétegének. 

Emiatt egyre nagyobb hangsúly kerül a megújuló energiaforrások általi energiatermelésre. 

Emiatt foglalkoztunk szeptember hónapban az alsó tagozatos technika órákon a megújuló 

energiaforrásokkal, közülük is kiemelten a szélerőművekkel, szélmalmokkal. 

 
2. osztályos tanulóink munkái - szélmalmok 



 

Nagyerdei Tanösvény 2017. szeptember 18. 

A szeptemberi kellemes időjárást kihasználva az alsó tagozat több osztálya is kilátogatott a 

nagyerdei tanösvényre. A túravezetést a debreceni Természettár vezetője, Váradi Zoltán, 

illetve iskolánk pedagógusa, Jenei Beáta vállalta.  



 

Madártoll vizsgálat 



 

Egy korhadt fatörzs is sok érdekességet rejthet 



 

A fa sebének különleges „védelme” 

OKTÓBER 

Papírhulladék gyűjtés 

Október első felében szoktuk meghirdetni az iskolai, osztályonkénti papírhulladék gyűjtő 

versenyt. Idén is több száz kilogramm papírt sikerült összegyűjteni, az értékesítésből befolyt 

összegből kalapácsokat vásároltunk a technika szertár számára. 



 

 

Madárbarát nap, állatok világnapja – 2017. október 11. 

A Hortobágyi Madárkórház munkatársai tartottak látványos madár bemutatót és előadást 

iskolánk diákjai számára. A gyerekek testközelből láthattak egy idomított Harris ölyvet, és a 

nagyobbak jelentkezhettek a Madárkórház önkéntes segítőinek soraiba.  

Korábbi felhívásunknak eleget téve a Hortobágyi Nemzeti Park munkáját a gyerekek és 

szüleik közel 30 kg súlyú vegyes állateledellel támogatták. 

Az állatok világnapja alkalmából vizuális nevelés órákon állatos tablók készültek. 

  



 



 



 

NOVEMBER 

 

Rovar Hotel és Sün Garázs  

Ügyes kezű technikai dolgozóink jóvoltából elkészült és kihelyezésre került intézményünk 

parkjában egy Sün Garázs, mely téli menedékül szolgálhat a környékbeli sün populáció egy 

szerencsés példányának, egy Rovar Hotel, mellyel a rovarvilág áttelelését szeretnénk 

elősegíteni, valamint több madáretető is. 



 

Rovar Hotel, vagy másnéven Darázs Garázs 

 



 

Süngarázs – egyelőre még üresen 

Nyílt környezetismeret szakköri bemutató órák 

Idén is sor került a Szitakötő környezetismereti szakkör bemutatkozására a nyílt nap 

alkalmával. A nyílt bemutató órákon több osztályban sok szülő is jelen volt, a téma pedig a 

megújuló és nem megújuló energiaforrások volt. 



 

 



Teddy Maci Kórház látogatása - november 10. 

A Debreceni Egyetem ifjú orvos hallgatói látogattak el hozzánk. A gyerekek játékos módon 

ismerkedtek szerezhettek ismereteket az emberi test belső felépítéséről, és maguk is 

kipróbálhattak néhány orvosi eszközt.  

 



 

 



DECEMBER 

Denevérodú kihelyezés a Természettár közreműködésével december 18. 

A denevérekről tartott előadást meghívott vendégünk Váradi Zoltán, a debreceni Természettár 

vezetője. Az előadás után az iskolaudvar egyik fájára denevérodút helyeztünk ki. 

 



 

 



 

 

JANUÁR 

Elemgyűjtő verseny  

Januárban zárult le az AKSD által meghirdetett elemgyűjtő verseny, melyben a megye 35 

intézménye vett részt. Iskolánk a verseny során 65 kg elhasznált szárazelemet gyűjtött össze, 

ezzel a 23. helyen végzett. 

A verseny során elhasználódott telefon akkumulátorokat is gyűjtöttünk. Ennek kapcsán 

foglalkoztunk szakkörön a Szitakötő folyóirat egy korábbi cikkének alapján a koltán nevű, az 

okostelefonok gyártása során felhasznált ásvány bányászata okozta természeti károkkal, a 

gorillák pusztulásának okaival és a gyermekmunka kérdésével. 



 

Téli madáretetés 

Ismét vendégünk volt Váradi Zoltán a Természettárból. Ezúttal a téli madáretetésről 

tanulhattunk tőle, és egy madáretetőt is kaptunk ajándékba, melynek remélhetőleg nem csak a 

gyerekek, hanem a környezetünkben élő és itt telelő madarak is örültek. 



 

 



MÁRCIUS 

Sünciklopédia  

Ellátogattunk a Sündetektor által szervezett Sünciklopédia előadásra, ahol a sünök életéről 

tudhattunk meg érdekes dolgokat, és megtapasztalhattuk, hogy egy sünit nem is olyan könnyű 

megsimogatni még akkor sem, ha szelíd. 

 

 



A víz világnapja március 22. 

A tiszta víz a legegészségesebb innivaló. Ezen a napon a vízivás népszerűsítése a cél a 

cukrozott, ízesített üdítőkkel szemben. Játékos feladatokkal és rejtvényekkel gazdagítva 

hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy milyen fontos vizeink tisztaságának megőrzése. 

 



 

 



A magzatgyermek napja március 25. 

Anya pocakjában címmel készítettek rajzokat az alsó tagozatos diákok. 

 



 

 

ÁPRILIS 

Az egészség világnapja április 7.  

Az egészséges táplálkozást és a rendszeres testmozgást népszerűsítő programokkal, 

versenyekkel színesítettük a napot.  



 

 



MÁJUS 

Madarak és fák napja május 10. - Hortobágy – Madárkórház meglátogatása 

 



 

Herman Ottó Országos Környezetismereti Verseny 

A verseny első két fordulója levelezős módon zajlott. A legjobbakat hívták meg a májusban 

Budapesten megrendezett országos döntőbe, ide egy tanulónk jutott be a 4. évfolyamból, ő 

azonban nem ért el dobogós helyet. 



Országos Elsősegélyverseny 

Az iskolánkat képviselő három fős csapat tagjainak, Bácsi Bátornak, Jenei Juditnak, és 

Kerekes Lőrincnek nem mindennapi helyzetekben kellett megmutatniuk tudásukat. Baleseti 

sérülteket, égési sérülést, eszméletét vesztett, sokkos állapotban lévő és egyéb sérültet kellett 

ellátniuk a szituációs feladatok során, és bár nem értek el dobogós helyet, teljesítményük 

dicséretre méltó, hiszen a csapat több forduló sikeres teljesítése után jutott be az országos 

döntőbe, ahol végül a 6. helyen végeztek. 

 

 



JÚNIUS 

Túrák, kirándulások 

 

A 3. osztályosok erdei túrája Arka környékén 



 

Magaslati levegő 

 

A 4. osztályosok Gyulán 

 






