
Dunakeszi Fazekas Mihály Általános Iskola 

Iskolánkban 1994-ben alakult a környezetvédelmi, később Környezeti nevelés 
munkaközösség, melynek fő feladata tanulóink környezettudatosságra való nevelése. 

Célunk a környezettudatos gondolkodásmód és a környezetbarát életmód kialakítása, 
elmélyítése életkori sajátosságainak figyelembe vételével. Mivel ez a folyamat élethosszig 
tart, ezért fontos, hogy már az iskolai években kialakítsuk a helyes környezeti szemléletet a 
gyerekekben. A környezeti nevelés nem köthető egyetlen tantárgyhoz, lehetőség szerint 
minden tantárgyba be kell építeni. A tanórákon kívül szakkörök, erdei iskolák, természetjáró 
túrák, kirándulások, táborok, kiállítások, akciók, témahetek-napok stb. szervezésével is 
hozzájárulunk a helyes szemlélet kialakulásához. Ezért döntöttünk úgy, hogy a tantestület 
minden tagja és iskolánk minden diákja részt vesz a környezeti nevelésben. Támogatjuk 
minden olyan kolléga ötletét, munkáját, amely újat hoz a nevelő-oktató módszereinkben. 

Iskolánkat "Zöld Iskolaként" emlegetik, mert nagy hangsúlyt fektetünk a 
környezetvédelemre. Egész évben a "Zöld Jeles Napok" alkalmával kiállításokat, versenyeket 
rendezünk, amelyben a tanulók és a tanárok is aktívan részt vesznek. Szakkörökkel, tanítás 
utáni programokkal színesítjük a diákok életét.  
2005. május 12-én felvettük Fazekas Mihály nevét. Ugyanebben az évben - környezetvédelmi 
tevékenységünk eredményeképp - megkaptuk az "Ökoiskola" címet. Idén már 3. alkalommal 
sikerült, így „Örökös Ökoiskolává” váltunk. 
 
Iskolánk szép, gondozott zöldövezetben található. Parkosított területei, kiépített sportpályái, 
szabadtéri játékai segítik elő tanulóink sportolását, pihenését, aktív kikapcsolódását. 
Tantermeink- különösen az alsó tagozaton- nagyon szépek, barátságosak. A szülők sokat 
segítettek, segítenek ebben. Jó példát mutatnak gyermekeiknek, így még természetesebb 
számukra a környezettudatos magatartás. Rengeteg színes kép díszíti a falakat, ablakokat. A 
dekoráció az évszakoknak, ünnepeknek megfelelően állandóan változik. 
 

  

Folyamatos tevékenységek: 

- osztálytermek dekorációja 

- tisztasági versenyek 

- iskolaudvar rendben tartása - napközis csoportok rendszeres tevékenysége 

- mosdófelelős rendszer 

 

 



Dunakeszi Fazekas Mihály Általános Iskola 

A 2013/2014-es tanév környezeti nevelési munkaterve 

Dátum Program Időpont Résztvevők Felelős 

Szeptember  Papírgyűjtés 7:00-18:00 Tantestület, 
segítő gyerekek 

2. évfolyam szervezi 

Szeptember  Autómentes világnap 
Bicikli túra 

8:00-12:00 1-8. osztály 2. évfolyam szervezi 

Október  Állatok világnapja 8:00-12:00 1-8. osztály 3. évfolyam szervezi 

Október  1. osztály faültetés 8:00-9:00 1. osztály 3. évfolyam szervezi 

November  Témahét 
Egészséghét 

Hétfőtől péntekig, 
8:00-12:00 

1-8.osztály 7. évfolyam szervezi 

November  Egészségnapi játszóház 14:00-16:00 1-4. osztály 7. évfolyam szervezi 

December - 
Január 

Madáretetés heti 
rendszerességgel 

1-8.osztály 1. évfolyam szervezi 

Február   Vizes Élőhelyek 
Világnapja 

8:00-12:00 1-8. osztály 4. évfolyam szervezi 

Március  Víz Világnapja 8:00-12:00 1-8.osztály 5. évfolyam szervezi 

Április  Témahét 
Föld napja 

Hétfőtől péntekig, 
8:00-12:00 

1-8.osztály 8. évfolyam szervezi 

Április   Területi 
környezetvédelmi 
vetélkedő 

14:00-16:00 5-8.osztály 8. évfolyam szervezi 

Április  Föld napja 8:00-12:00 1-8.osztály 8. évfolyam szervezi 

Április  Papírgyűjtés 7:00-18:00 Tantestület, segítő 
gyerekek 

8. évfolyam szervezi 

Május   Családi nap – iskola 
szépítés 

8:00-14:00 Tantestület, 
gyerekek, szülők 

6.  évfolyam szervezi 

Május  Fazekas – nap 
egész napos program a 
természetben 

8:00-16:00 1-8.osztály 6.  évfolyam szervezi 

Június Erdei iskolák Hétfőtől péntekig 3-8.osztály Osztályfőnökök 
szervezik 

Június Tanulmányi 
kirándulások 

Hétfőtől péntekig 1-8.osztály Osztályfőnökök 
szervezik 

Június Nyári táborok Hétfőtől péntekig 3-8.osztály Táborvezetők szervezik 

 

 

Weboldal címünk: www.fazekasiskola.webnode.hu 

 

http://www.fazekasiskola.webnode.hu/

