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4. Munkatervi feladatok megvalósítása
A feladatok kivitelezése a hónapokra lebontott munkaközösségi programtervek alapján történt. Az
ezekben leírt programok kevés kivétellel megvalósultak.
Alsós munkaközösség
Az alsós munkaközösség valamennyi tervezett programot megtartotta. Kiemelt céljai között
szerepelt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek, helyszíneinek, szereplőinek a
korosztálynak megfelelő megismertetése. Ez sikeresen megvalósult a Széchenyi Napokra való
felkészülés során, a témanapokon és az osztálykirándulásokon az események helyszíneinek
felkeresése során.
A Föld Napja alkalmából témanapot rendeztek a Nagygödörben. A környezetvédelemmel
kapcsolatos foglalkozásokat szerveztek a gyerekeknek, ahol mozgásos, ügyességi feladatok mellett
számos ismerettel gazdagodhattak arról, hogy mit tehetünk a Földünkért.
Részt vettek a papírgyűjtésben is.
A 4. évfolyam bekapcsolódott és feldolgozta a Pénzügyi és vállalkozói témahét számukra javasolt
anyagát.
A Környezetvédelmi Világnap alkalmából kolléganőnk változatos feladatsort állított össze minden
évfolyamnak.
Részt vettek a TEJSZÍV-programon, ahol érdekes helyszínen, interaktív formában tanulhatták meg
az 1-6. évfolyam tanulói, hogyan kerül a pohárba a tej.
Osztályfőnöki munkaközösség
Ebben a tanévben első alkalommal vettünk részt a „Határtalanul” pályázat keretében
„Természetjárás a Felvidéken” című projekten.
A pályaválasztás elősegítése érdekében ebben a tanévben elsőként került sor a Pályaorientációs nap
megrendezésére november 23-án. Az első két órában az osztályfőnöki órák keretében a Nemzeti
Pályaorientációs Portál felhasználásával szakmaismertető kisfilmeket néztünk, beszélgettünk
önismeretről, pályaismeretről.
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Az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek oktatását tavaly nem tudtuk megoldani a védőnők
terheltsége miatt. Idén új formában valósítottuk meg, ezért hívtunk egy előadót. Először csak az
ötödikesek órájára került sor, de mivel nagy sikere volt a gyerekek körében, ezért a hatodikosoknak
is tartott foglalkozást. Ígéretet kaptunk arra, hogy jövőre minden osztályban megvalósításra kerül ez
a program.
Iskolánk ebben a tanévben is csatlakozott a Világ Legnagyobb Tanórája című oktatási projekthez.
Ebben a tanévben a tanóra fő témája a tudatos táplálkozás és a felelős élelmiszerfogyasztás volt.
A pénzügyi tudatossághoz kapcsolódóan idén is indultunk a K&H Bank által meghirdetett
„Vigyázz! Kész! Pénz!” című vetélkedőn. A hetedikesek számára meghirdetett Hungarikum
vetélkedőben is volt induló csapat.
A témahetekhez kapcsolódóan idén új formában kerül megrendezésre a Bankvelem PénzOkos Kupa
és a ZöldOkos Kupa.
Természettudományi munkaközösség
A Széchenyi Napok keretében tartott kerékpáros akadályverseny nagy siker volt a gyerekek
körében. Jelezték, hogy szeretnék, ha minden évben lenne ilyen. Jó volt a rendőri segítség is a
szervezésben, hiszen egy állomást ők adtak, valamint a biztonságos közlekedés segítése is.
Sikeres volt a Fenntarthatósági Témahét alkalmából megszervezett projektnap is.
A Széchenyi Napokon és a projektnapon szervezett kerékpáros túra is része volt egy nagyobb
szabású községi pályázat előkészítő munkálatainak. Öröm számunkra, hogy hasznosan tudtuk
szolgálni a munkájukat.
Folyamatosan gyűjtjük az esővizet, melyet az iskolai növények öntözésére használunk.
A felső tagozatosok végigjárták a Tanösvényt, mely alkalommal hasznost tudást szereztek
környezetünk élővilágáról.
Iskolánk mellett madárbarát kert található, melynek látogatása, rendben tartása tanulóink feladata.
A 3. évfolyamos tanulók minden évben, így most is, látogatást tettek az Ócsai Tájvédelmi
Körzetben, ahol vezető segítségével a madárvártát is megtekintették.

