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Iskolánk

Kis létszámú iskolánk tanulólétszáma:

106 fő.

95% roma                    80%  HHH

Legtöbben szegregáltan élnek a falu egyik 

utcájában.



Hernád



Probléma

Ember és természet közötti egyensúly 

felbomlott!



Megoldás

globális problémák

paradigmaváltás 

fenntarthatóság szemlélete

OKTATÁS, KÖRNYEZETI NEVELÉS

alkalmazható tudás



Környezeti nevelés iskolánkban

helyi környezeti feltételek           „természet-közeli”

vízbázis

tanulóifjúságunk összetétele  

mérések

A környezeti nevelés kiemelt helyet foglal el iskolánkban!

alacsony szocio-

ökonómiai státusz



Környezeti nevelés iskolánkban

Célunk 

környezetért felelős személyiség

aktivitás, érdeklődés, kreativitás

felelősségtudat, problémamegoldó 
gondolkodás

rendszer szemléletű környezetlátás 
létrehozása



Teremtésvédelem

„A szeretet rendje, a teremtett világ rendje.”

(KPSZTI: Barátunk a teremtett világ.  2011, 39.o.)

Az ember felelős a világért. 

Istentől kapott feladatunk annak megőrzése. 

Cél az ember és a természet harmóniájának 

megteremtése.



„Hernád-parti tarkabarka”

Iskolai életünk egészét átszövi, mintegy keretbe 
foglalja a környezeti nevelés és a 

teremtésvédelem céljainak megvalósítása, 
feladatainak végrehajtása.

Valamennyi programunk, tevékenységünk az 
egész tanév folyamán szervesen kapcsolódik a 

környezetvédelemhez.

Ezen folyamat csúcspontja három hetes 
környezetvédelmi projektünk.



„Hernád-parti tarkabarka”

Föld – víz – levegő 

Helyi sajátosságok, 

adottságok

Országos programok, 

események, lehetőségek



„Hernád-parti tarkabarka”

Résztvevők

Iskolánk 

tanulói              dolgozói

szülők 



„Hernád-parti tarkabarka”

sokféle program

a világnapokhoz kapcsolódva

március 22. –április 22.

globális és lokális kérdések

KOMPLEX feladatok

három hét

VÍZ, LEVEGŐ, FÖLD

a folyamatban való 

részvétel ösztönzése

harmatcsepp gyűjtés



„Víz” hét 

• „Nyílt labor”: vízvizsgálatok.

• Hernádunk bemutatása: árvíz és békés folyó.

• Megfigyelések: Mit hozott az ár? 

• Pohár és kulacs használat ösztönzése.

• „Versírás”.

• Gyűjtőmunkák.

• Környezetvédelmi vetélkedő.



„Víz” 

• Fotópályázat.

• Videó film készítés: Brüsszel.



„Víz” 



„Víz”

Gibárti Vízerőmű



„Levegő”



„Levegő”

Az adott év madarának megismerése.

Rajz, prezentáció készítés.       

Körzeti rajzverseny: „Az év madara”



„Levegő”



„Föld”
Környezettudatos közlekedés.

„Pattanj nyeregbe!”

Kerékpárhasználat ösztönzése.

Tanulj kerékpározni!

Kerékpáros közlekedési verseny.



„Föld”
Szelektív hulladékgyűjtés.

GREENPET 

zsugorító készülék



Teremtésvédelmi nap
Gyümölcsoltó Boldogasszony: március 25.



„Hulladékból hasznosat!”



„Föld”

Fontos feladatunk 

környezetünk folyamatos 

rendben tartása!



„Föld” Esztétikus környezet



„Föld”
Társasjáték készítés

Kreatív 

környezetvédelmi

játékok



Jutalom

SARUD

„Teremtésvédelmi 

hittan tábor”



Tehetséggondozó programunk

Témája (szintén): 

A VÍZ

Címe: „A víz egy „különleges” anyag.

Gyakorlatorientált: kísérletek, terepgyakorlatok, 

üzemlátogatások.



Tehetséggondozó programunk

A pályázat lehetőséget biztosít a „kitekintésre”:

Duna Múzeum, Varázstorony, Barlangfürdő. 



Terveink
Középpontban 

A KERÉKPÁR

Kerékpárhasználat, 
kerékpározás

Fizikai ismeretek

Karbantartás, javítás

Elektronikus 

levelezőverseny

5. és 6. osztályosoknak.





Források

• https://www.hernadkak.hu/falunk

• https://www.hernadkak.hu/galeria

• https://www.futas.net/terkep/magyarorszag/kerekparut-terkep.php?cim=Hern%C3%A1dkak

• https://test.utcakereso.hu/miskolc

• https://www.facebook.com/Hern%C3%A1dkak-K%C3%B6zs%C3%A9g-%C3%96nkorm%C3%A1nyzata-100733421394902/

• Új magyar museum. Első kötet. Kassa, 1942 

• http://real-j.mtak.hu/6093/1/Uj_magyar_museum_1.pdf

• https://salisbury.hu/regeszeti-feltarasunk-hernad-volgyeben/

• https://hu.wikipedia.org/wiki/Kazanlaki_tr%C3%A1k_s%C3%ADrkamra

• https://hu.wikipedia.org/wiki/Onogur-bolg%C3%A1rok

• http://historia-cronologia.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1199646

• https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/OMMonarchia-az-osztrak-magyar-monarchia-irasban-es-kepben-1/morvaorszag-69E4/morvaorszag-
nepe-6B0C/a-morvaorszagi-szlav-nep-elete-bartos-ferencztol-forditotta-katona-lajos-6BD7/

• http://bvno.hu/wp-content/uploads/2014/01/svab-betelepulok.jpg

• https://archivum.kanizsaujsag.hu/up_image/2015papp/10_.jpg

• Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI): Barátunk a teremtett világ. A környezettel való harmonikus kapcsolat alakítását 
segítő nevelés biblikus alapjai és a megvalósulását támogató szempontok. Segédanyag a katolikus óvodákban megvalósuló nevelőmunkához. 
Budapest, 2011. 

• https://www.katped.hu/sites/default/files/fuzet_baratunk_a_teremtett_vilag.pdf
• https://24.hu/tag/assisi-szent-ferenc-templom/
• https://ecowear.hu/a-fold-vilagnapja-2020/
• https://www.evangelikus.hu/fold-napja-2020

• http://egyhazmegyetestveriskola.hu/matyaskiralydiosgyoriszentferenc/2015/03/

• http://szelektalok.hu/teszedd/

• http://www.eszakerdo.hu/laev100mozdony.html

• https://www.mme.hu/elerhetosegeink

• http://eghajlatvedelmiszovetseg.hu/

• http://eghajlatvedelmiszovetseg.hu/index.php/mozdulj-a-klimaert

• http://www.nautilusklaszter.hu/node/958

• https://www.besthdwallpaper.com/viragok/vizcsepp-dt_hu-4318.html
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