Pályázó iskola neve: Öcsödi József Attila Általános Iskola
Címe: 5451. Öcsöd, Köztársaság út 37.-39.
Iskolánk a József Attila Általános Iskola nevet viseli, melyet, 2009-ben vett fel.
Jelenleg 272 tanuló jár intézményünkbe. A település lakosságarányából adódóan tanulóink
47%-a roma származású, 39%-a hátrányos helyzetű. Kistelepülési iskolaként mindig nagy
hangsúlyt fektettünk a környezetünkben lévő természeti értékek megismerésére.
Intézményünk reál munkaközössége 1998. óta szervezte meg minden
tavasszal a Zöld-projekt elnevezésű rendezvénysorozatot. Az ő feladatukat
vette át pár éve a Zöld munkacsoport. Ehhez az időszakhoz kapcsoljuk hozzá
most már 4. éve a Fenntarthatósági témahetet. Az idei Zöld-hétre, a március 2125-ig terjedő időszakra virágosítási akciót hirdettünk. Olyan virágokat kértünk,
melyek otthon a kiskertekben túlszaporodtak és a tavaszi munkák során
felszedésre kerültek. 29 tanuló hozott valamilyen növényt, ezeket az intézmény
három telephelyén ültettük el.
A Fenntarthatósági Témahét idei feladatait úgy válogattuk össze, hogy iskolán belüli
és azon kívüli, otthon elvégezhető tevékenységekből álljanak. Külön választottuk az alsó és
felső tagozatnak szánt feladatokat, de így is voltak átfedések, kisebb-nagyobb testvérek együtt
készítettek el projekteket. A témahéten résztvevő tanulókat az iskolai gyermeknapon
megjutalmaztuk.
ALSÓS PROJEKTEK:
1. projekt: A gyerekek kis zacskókban borsószemeket kaptak, ezeket az osztályfőnökök
kiosztották és kezdődhetett a nevelés.
Feladat: Ültess Varázsborsót!
A borsót vidd haza!
Keress egy kis cserepet, tejfölös dobozt!
Tegyél bele földet, virágföldet!
Tedd a borsószemeket a szerépbe!
Nevelgesd a növényt! Ne feledd, hogy kapjon elég
napfényt és locsold rendszeresen!
6. Ha kinőtt a borsód, kérd meg családod valamelyik tagját,
hogy fényképezze le . A képet küldjétek el a
zoldocsodsuli@gmail.com címre!
7. A fényképet beküldőknek a borsó meglepetést terem!
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2. projekt : Hogyan lett a vízcseppekből esővíz?
A gyerekeknek egy történet megnézése után ki kellett tölteni a feladatlapot és
illusztrációt kellett készíteni a látottakról.
Feladat: Hogyan lett a vízcseppekből ivóvíz?
1. feladat Szerinted hogyan? Nézd meg a következő videót! ( Kérd szüleid segítségét a
videó megkereséséhez!) https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs

Válaszolj a kérdésekre!
1. Miért különleges bolygó a Föld?
2. Milyen feladata van egy vízcseppnek?
3. Hová sietnek a talajvíz cseppecskék?
4. Hogyan tisztítják a vízcseppeket?
5. Hová kerül a megtisztított szennyvíz?
2. feladat
Rajzolj illusztrációt a meséhez! Válassz ki egy neked
tetsző részt, és szabadon választott technikával készíts
képet egy rajzlapra!
A kitöltött feladatlapot és a rajzodat juttasd vissza
osztályfőnöködnek!

FELSŐS PROJEKTEK:
1. projekt:
Feladat: Hulladékból hasznosat
Biztosan Te is tudod, milyen fontos a hulladék újra
hasznosítása. Ezért gyűjtjük például szelektíven a
hulladékot. Viszont készülhetnek hulladékból új,
hasznos tárgyak is. Például régi farmeranyagokból
új ruhák, újságpapírból kosarak, műanyagokból
játékok!
Te tudnál-e hulladékból valami új dolgot alkotni?
Játékot, tolltartót, ajándék tárgyat stb.
Évfolyamonként a legjobb alkotásokat díjazzuk az
iskolai gyermeknapon!

2. projekt:
Feladat: Fűfej készítése
Ennél a feladatnál egy előkészített készletet (fűmag, cserép, készítési leírás)
kaptak a gyerekek.
Szükséges anyagok: virágföld vagy fűrészpor, nylonharisnya, egy kis
virágcserép vagy pohár, cérna.
A harisnya aljából vágj le egy akkora darabot, amekkora fejet szeretnél kapni.
A legjobb méret a 15-20 cm. Szórj egy marék fűmagot a harisnya orrába, majd
töltsd meg virágfölddel vagy forgáccsal/fűrészporral és csomózd be a harisnya
levágott végét. Orrnak csípj ki harisnyával együtt egy 2-3 centis részt és kösd
el cérnával. Csomóval lefelé állítsd a tartójába.

Dekoráld a fűfejet: ragassz rá szemeket, szájnak vezess bele
egy darabka piros hímzőfonalat, illetve díszítheted, adhatsz rá
egyéb ruhadarabokat is.
Fűfej gondozása: Naponta spriccelj rá kis vizet. Állítsd
világos helyre. Ha kinőtt a fű, igazítsd fazonra egy kis olló
segítségével.
Ha megnőtt a fűfejed, készíts róla egy képet és küld el a
zoldocsodsuli@gmail.com email címre, hogy egy kis
meglepetés ajándékban részesülj!

3. projektként mi is csatlakoztunk az országosan meghirdetett ZÖLD FAKANÁL
receptíró pályázathoz. A beérkezett receptekből hármat küldtünk be az országos
versenyre.

A hónap végére egy régen leegyeztetett
programunkat tudtuk megvalósítani.
Az MME Kétéltű - és Hüllővédelmi
Szakosztályával még 2020-ban vettük fel a
kapcsolatot, hogy a Magyarország kígyói
vándorkiállítás tablóit az iskolában is kiállítják.
Ezt most tudtuk végre megvalósítani. A
szakosztály nem csak a paravánokat állította ki,
hanem egy Kígyó-kvízt is adott a gyerekeknek,
amit 48 felső tagozatos tanuló töltött ki. Ezzel a
rendezvénnyel zártuk le az idei Fenntarthatósági
Témahetet.

