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A Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola bemutatkozója 

Iskolánkról röviden 
Iskolánk a város legújabb oktatási intézménye, 1984 óta működik. Épületegyüttesünkben 16 
tanterem, szaktantermek (fizika, kémia, biológia, technika, számítástechnika, nyelvi labor, fej-
lesztő szoba, rajzterem, tankonyha), könyvtár, tornaterem, kondicionáló terem, ebédlő, sport-
pálya található, melyet egy hatalmas angol-park vesz körül. Az 520 tanulót 46 pedagógus 
oktatja. Nyolc évfolyamos általános iskolai képzést valósítunk meg.  

ÖKO-programunk 
Iskolánk, a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola a 2008/2009. tanévben azt határozta el, 
hogy részt kíván venni az országos mozgalomban, vagyis „ÖKO Iskola” szeretne lenni. Ezért 
szinte minden tevékenységünket ennek a célnak az elérése vezényelte. 
Az iskola minden dolgozója – pedagógusok, gyerekek és a technikai személyzet – ebben a 
szellemben dolgozik évek óta, és bátran mondhatjuk: eredményesen! 
Mind az alsó, mind a felső tagozat kivette részét ebben a nemes munkában. 
Minden tanév elején elkészítettünk egy cselekvési programot, kitűztük a célokat, kiosztottuk a 
személyre szabott feladatokat, megjelöltük a felelősöket.  

Az alsó tagozat tevékenysége: 
 Szeptemberben túrát szervezünk a gyerekeknek az őszi természet, a vízpartok, az őszi be-

takarítási munkák és az ősszel begyűjthető gyógynövények megfigyelésére. 
 A negyedikes gyerekek részt vesznek az „Élő örökségünk” természetismereti versenyen. 
 Alsó tagozatosok üzemlátogatás keretében látogatnak el a Mátrai Erőműbe. Visontán a re-

kultiváció jelenségét figyelhették meg. Így személyesen is láthatták ennek a fontos környe-
zetvédelmi tevékenységnek a megvalósulását, különös tekintettel a hulladék 
újrahasznosítására és a jövő fejlesztésének és javításának lehetőségeire. 

 Az „Egészségnevelési hét” programjában fát és bokrokat ültettek, lelkesen készítették az 
iskolánkban már hagyománynak tekinthető –„Mesefigurák idény zöldségekből” bábokat.  

 A sport is szerves része a tanulóink életének: 
  kirándulás a Mátra lábánál lévő természeti képződmény, egy Gejzír-kúp, az ún. Bába-

kő felkeresése, 



 

 

 télen Mikulás-túra: Mátrafüred – Sástó, 
  havas téli túra: Mátrafüred – Mátraháza – Kékestető – Mátrafüred útvonalon, 
 áprilisban a Sár-hegyen figyelték meg a tanulók az ébredő természetet, a tavaszi munká-

latokat a kiskertekben, az előkészületeket, a veteményezést, az erdőben élő állatok, a 
költöző madarak életét, 

 A kicsik körében nagyon népszerű a madarakkal való foglalkozás és a madárvédelem. A 
gyerekek madáretetőket készítettek, ebbe madárkalácsot gyártottak, melyeket az iskolánk 
körüli szép parkosított udvaron helyeztek el. Csatlakoztunk a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület által meghirdetett „Madárbarát kert” programhoz. Tanulóink egész 
évben figyelték az iskolát körülvevő parkban az ott fellelhető madarakat, azok életkörül-
ményeit, és szokásait, és a munkájuk eredményeként elnyerték a „Madárbarát Iskola” 
címet, így elhelyezhettünk iskolánkban egy ezt igazoló fémtáblát is. 

 Az alsósok még rendszeresen részt vesznek különböző rajzpályázatokon is, amiknek a té-
mája sok esetben a környezetvédelemhez kapcsolódik. A tanítási órákba is beépítik a kör-
nyezetvédelmi témákat, megfigyelésekkel, kísérletekkel, virágápolással gazdagítják a 
gyerekek ÖKO-szemléletének kialakítását.  

 A napközis tanulók és nevelők is kivették részüket az iskolai ÖKO- programok megvaló-
sításából: locsolták a virágoskerteket, ápolták a növényeket, gyomtalanítottak. 

A felső tagozat tevékenysége: 
 Sok gyerek rendszeresen részt vesz a szelektív hulladékgyűjtési akcióban. A gyerekek 

lelkesen és öntudatosan figyelmeztetik már egymást arra, hogy a különböző hulladékot ho-
gyan kell összegyűjteni.  Az iskolánkban évek óta van használtelem tároló is, amit a gyere-
kek és a szülők is rendszeresen használnak. 

 Az iskola aulájában lévő „Zöld fal” faliújságon követhetik nyomon a tanulók az aktuális 
híreket.  Az iskolánkban nagy hagyománya van a testedzésnek, a rendszeres sportverse-
nyeknek. A „Suli- rangadó” keretében kicsik és nagyok egyaránt összemérhetik erejüket 
és ügyességüket a különböző sportágakban. A gyerekeink nagyon élvezik, és nagy lelkese-
déssel vesznek részt ezeken a versenyeken. 

 A Mátrában szervezett túrák során szeretnénk megismertetni a gyerekekkel a Mátra turista 
–útjait, kihasználjuk a madártani-ösvény nyújtotta lehetőségeket, a Sár-hegyen végighúzó-
dó tanösvényt, ahol a Mátra és a Sár-hegy ökológiai nevezetességeit ismerhetjük meg. 

 Minden évben témahetet szervezünk, ahol az „Egészségnevelési hét” keretében az „Egész-
ség érték” elnevezésű projektünket valósítjuk meg. Ezen a héten szó esik az egészséges 
életmódról, a füstmentes életről, a drog és alkohol-fogyasztás ártalmairól, és az elsősegély 
nyújtási ismeretekről. 

 Az ÖKO-programunk része a „Zöld hírek” iskolarádiós „adássorozat” . Az adások célja 
az , hogy tanulóinkat a rádión keresztül is környezettudatos életre neveljük.  A műsoridő 
nagy részét az ún. neves napokra való megemlékezés teszi ki.  

 A nyolcadikos tanulók minden évben meglátogatják a Visontán található Mátrai Erőmű 
Zrt.-t. A gyerekek számára nagyon érdekes üzemlátogatáson vehetnek részt, ahol a fizika 
és kémiaórákon már megtanult energia-előállítással és szállítással kapcsolatos elméleti is-
mereteik gyakorlati kivitelezését tanulmányozhatták.  

 A tanévet egy nagyszabású iskolai ÖKO-túrával zárjuk. Ezen a napon az egész iskolakö-
zösség akadályversennyel összekötött kiránduláson vesz részt. Az alsó és felső tagozatnak 
külön útvonalon, de a Mátra gyönyörű túraösvényein szervezünk programot.  

Iskolánk a 2013-2016 közötti időszakra újra elnyerte az Ökoiskola címet.  
Új projektünk egy iskolakert megvalósítása, melyben gyógy- és idénynövényeket fogunk ter-
meszteni tanulóink közreműködésével.



 

 

 
 

Készülnek a zöldségbábok a Jancsi és Juliska meséhez Találkozás a vasorrú bábával 

Jancsi és Juliska a mézeskalács háznál A boldog alkotók Tanakodás a rejtvény fölött 

Kép készítése termésekből Milyen zöldséget tapintasz? 

„Madárlesen” Nem is olyan könnyű ez a képkirakó! Ki tud többet az állatokról? 

Aerobic az aulában Melyik csapat lesz a győztes kötélhúzó? Biológiaóra a szabadtéri tanteremben 

Bepillantás programjainkba 


