
C 8. A pedagógiai munkában helyet kap a gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a helyi - 

természeti és épített - környezet tanulmányozására alkalmas területek rendszeres látogatása. 

 

Iskolánk több éve kínál változatos programot tanulóink számára, mellyel biztosítjuk, hogy 

megismerkedjen környezetünkben található természetes és épített környezettel, ezek az események 

érinthetnek egy-egy osztályt, de az egész iskolát is. 

Részlet a 2015-2016 munkatervből: 

- 2. Szülő és az iskola partneri együttműködésben, közösen munkálkodnak a gyermeke 

fejlődése, jövője érdekében: – Természetjárók projekt (Pályázati lehetőség esetén kerékpár 

vásárlás!!) ÖKOFELADAT (7. oldal) 

 

- Fontos feladatunk a tehetséggondozás is. Tehetséges tanulóink fejlődésére több lehetőséget 

kínálunk: - Szakköröket:  

 Természetbarát: 4-5-6. osztály – Deutschné Kiss Rózsa ÖKOFELADAT (9. oldal) 

              szakköri kirándulás, virággondozás, udvari virágoskert gondozása, madáretetés 

 

- Környezeti nevelés programunk kiemelt feladata, hogy tanulóink jobban megismerkedjenek 

közvetlen környezetükkel. Ennek érdekében ebben a tanévben is megszervezzük az erdei 

iskolát, a hon-és népismereti napot ÖKOFELADAT, :  

 - 3-4. osztály: egy napos – Báta vízpart (tavasszal)  

- térképkészítés a Bátáról 

  - Vízvizsgálat 

  - Vízparti és vízi növények, állatok megfigyelése 

  - Környezet és természetvédelmi feladatok a Báta mentén 

 -5. osztály: Duna-Dráva Nemzeti Park értékei. Gemenc - tanösvény 

   Felelősök: Deutschné Kiss Rózsa, Dr. Tóthné Gulyás Tímea 

    Ellenőrzi: Ősze Józsefné 

- 6. osztály: Erdei iskola (pályázat segítségével) 

 Lehetséges programok (az erdei iskolát biztosító lehetősége szerint): 

- Térképismeret - Tájékozódás a szabadban - Növények, állatok nyomában az 

erdőben - Csillagászat - Nagy túra, tanösvény bejárása  - Vízvizsgálat: tó, 

tópart - Ismerkedés a gyógynövényekkel - Kézműves foglalkozás  (113-114. 

oldal) 

7-8. osztály: Egy napos program a Pörbölyi Ökoturisztikai Központban 

 

- Hon-és népismereti nap az alsó tagozatban, a Pedagógiai Programunkban meghatározottak 

alapján 1.-4. oszt. 

 - Sárköz népviselete, táncai (1. oszt.) 

- „Útra kelek” – ismerd meg Őcsényt (2. oszt.) 

- Népi mesterségek (3. oszt.)  

- Sárközi tanyavilág: Őcsény környéki tanyák (4. oszt.)  

   Felelősök: alsós nevelők   Ellenőrzi: Kovács Józsefné 

 

- Felső tagozat 7-8. osztályosai számára:  

ismerkedés Szekszárd nevezetességeivel (kész feladatlap) 

  látogatás a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban 



  Felelősök: osztályfőnökök   Ellenőrzi: Kovács Józsefné 

(10-11. oldal) 

- Német nemzetiségi nap ismerkedés a sváb kultúrával    

  F: Holczerné Guth Erzsébet, minden nevelő     03. 30. (18. oldal) 

- Kerékpártúra  Gemencbe F: Természetjárók csoport ÖKOISKOLA      

                   04. 23. (18. oldal) 

 

 

 

Ősze Józsefné intézményvezető 


