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Az elmúlt tanévből okulva igyekeztünk minél pontosabban tervezni, de 

felkészültünk arra is, hogy lehet online oktatás. A járványügyi intézkedések 

betartása (pl. tömegrendezvény kerülése, szájmaszk használata) körültekintő 

szervezést igényelt. Iskolánk 2020. december 14-től 23-ig és 2021. március 8-tól 

április 19-ig alsó és felső tagozaton is, május 10-ig pedig csak a felső tagozaton 

vezetett be online oktatást.(kormányfői rendeletre) 

A világjárvány miatt a következőképp valósultak meg programjaik: 

  

 

Az osztálytermek berendezése, dekorálás a gyermekek bevonásával 

"Zöld DÖK" megbeszélése 

Zöldfaliújság aktualizálása 

7.a  kerékpáros túrája Dombóvár környékén 

Nevezés az országos versenyekre (Bólyai-versenyre,  Kaán Károly stb.) 

TIOP energetika korszerűsítési pályázat bejelentése 

Újdombóvári Őszi Fesztivál programjai- zártkörű rendezvény volt 

Az állatok világnapja alkalmából adománygyűjtés a Help kutyamenhelynek 

Öko Munkacsoport megbeszélése – új tagok felvétele 

Világ gyalogló nap és Autómentes nap 

Papírgyűjtés 

Tudáspub – természettudományos, fenntarthatósági vetélkedő 

Müller Ferenc kémiaverseny 

Madáretetők kihelyezése 

Korcsolyázások 

Madáretetés 

Kapos-Hegyháti Natúrparki rendezvény 

Bólyai természettudományi csapatverseny regionális és országos döntő- online 



Zöld diákparlament megrendezése ötletdoboz elhelyezése 

Fenntarthatósági témahét és a Föld napja – online 

Müller Ferenc Kémia Emlékverseny 

Passzold vissza tesó! akció befejezése 

Madarak, fák napja faliújságon 

Osztálykirándulások 

Beszámoló készítése az ökoiskolai munkacsoport működéséről 

Nyári Mozaik tábor 

Zánkai Erzsébet tábor 

 

Kiemelten fontos programunk az idei tanévben: 

Adakozás és adományok gyűjtése,  

 

Passzold vissza tesó- telefongyűjtés befejezése, felajánlás befizetése. 

Online formában kapcsolattartás a diákokkal, szülőkkel. Aktív közreműködés 

fenntarthatósági tevékenységekben, tartalmak, feladatok, fotók megosztása. 

Adománygyűjtések folytatása (Help kutyamenhely, Katolikus Caritasz, gyűjtés 

az udvari játékokra) 

Az Agrár-Béta Kft. adomány orchideái csodálatossá tette a ballagásunkat. 
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Az idei tanévben is kiemelt feladatunk volt az Ökoiskola pályázatban vállalt 

célok és programok megvalósítása.  Intézményünkben eddig is fontosnak 

tartottuk a gyerekek környezeti nevelését, de a cím újbóli elnyerése óta még 

inkább szeretnénk erősíteni a környezettudatos szemléletet, nemcsak a tanulók, 

hanem a felnőttek körében is. További cél a környezeti nevelési tevékenységek 

színvonalának további emelése.  

 Az öko munkacsoport feladata, hogy segítse, koordinálja a munkaterv 

feladatainak megvalósulását. 

 

A tanév során megvalósult tevékenységeink: 

Az osztálytermek berendezése, dekorálás a gyermekek bevonásával 

"Zöld DÖK" megbeszélése 

Zöldfaliújság aktualizálása 

6.a  kerékpáros túrája Dombóvár környékén 

Nevezés az országos versenyekre (Bólyai-versenyre,  Kaán Károly stb.) 

A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA 

Újdombóvári Őszi Fesztivál programjai 

 Az állatok világnapja alkalmából projektek készítése- Madárvárta látogatása 

Látogatás a Természettudományi Laborban 

Ökoiskola címátadó ünnepség 

Öko Munkacsoport megbeszélése – új tagok felvétele 

Őszi túra a Mecsekben 

Bakancs szakkör 3 túrája 

Magyar Tudomány Napja 

Tudáspub, virághagymák gyűjtése 

 Madáretetők kihelyezése 

Kaposvári korcsolyázás 

Adventi kézműves foglalkozás (termények, újrahasznosítás stb.) 

Elemtöltők beszerzésének elindítása 

Madáretetés, madárkalácsok készítése 

Passzold vissza tesó! regisztráció 

Zöld diákparlament megrendezése- online 

Fenntarthatósági témahét- online 

Bólyai természettudományi csapatverseny 4.c regionális, országos I. helyezés- 

online 

Beszámoló készítése az ökoiskolai munkacsoport működéséről 

Nyári Mozaik tábor 

 

 

 

 



 

 

 

Kiemelten fontos programunk az idei tanévben: 
 

 

 

A Dombóvári József Attila Általános Iskola az idei tanév első félévében a 

tervezett programokat teljesen megvalósította. Sok színes program zajlott 

március 13-ig. 2020. március 16-tól online tanításra tértünk át, mely tanév 

végéig tartott. Minden programunk a virtuális térbe helyeződött át. pl. Víz 

világnapja, Fenntarthatósági hét, a Föld órája, stb. 

Fotókat, videókat tettünk fel a Facebookra, így tettük nyilvánossá a 

tevékenységeket. 

Az idei tanév újdonsága a Bakancs szakkör 3 túrája volt. 

Beszereztük az elemtöltőket. 

A zöld diákparlamentet online térbe tettük át. 

A Bólyai Természettudományi csapatversenyen a 4.c csapata regionális és 

országos szinten I. helyezett lett. 

A Jane Goodall Alapítvány „Passzold vissza tesó!” pályázatra elkezdtük a 

használt mobiltelefonok gyűjtését osztályonként, de az online oktatás miatt nem 

tudtok beküldeni az adományt. 

Annak ellenére, hogy- diákjaink és a tanárok közel 3 hónapot töltöttek otthon- a 

classroom-on és az internet segítségével próbáltuk megoldani az ökoiskolai 

célokat. 
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