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Megismerésekor  rögtön  ígéretesnek  tűnő  pályázat  volt.  Természettudományokat  tanítóként  eddig  is
rendszeresen foglalkoztam az egészséges táplálkozás népszerűsítésével,  így örömmel  vetettem bele
magam ebbe is. A témákkal az egész felső tagozatot igyekeztem felölelni.  A programok tervezésekor
igyekeztem egy fő célcsoportot találni, de amennyiben ezt jónak tűnt, szabadon nyitni más csoport felé is.
Nagy  előkészítés  igényű  egy  ilyen  tervezés.  Fel  kellett  kutatni  külső  kapcsolatokat,  község  béli
ismerősöket,  akik  támogatóként  vettek  részt  egy–egy  projekt  megvalósításában,  anyagot,  ötletet,
tevékenységet kell szervezni. A gyerekek több önálló előkészítő feladatot kaptak, ezek sokszor kutató
munkák, vagy csak tájékozódások voltak.  Szívesen vetették bele magukat  gyűjtő munkába, főzésbe,
vagy receptkészítésbe.  

Egységei:

1: „Fűben-fában orvosság”: Betegségmegelőzés természetes gyógymóddal

2: „Tejjel indul minden sors, rajtad áll, hogy jó vagy rossz”: A tej

3: „Tiszta vizet a pohárba”: A víz

4: „Egészséges, édes élet”: A méz 

5: Tavaszi zöldségnap

6: „Ételed az életed”: Főzés, kiállítás

„Tiszta vizet a pohárba”

A víz

A víz körüli téma évek óta kiemelt iskolánkban. A gyerekek számára így nem volt ismeretlen a dolog.



Cél:  Elevenítsük fel a vízről tanultakat. Tudatosítsuk
jelentőségét. Ismerjük meg sok helyen a Földön
mekkora kincsnek számít. Értékeljük. 

Megvalósulás: 

Ennél a témánál fokozottan kellett arra figyelnem, hogy
jelentős előzetes ismerettel  rendelkeznek a gyerekek.
Ezek  részben  otthonról,  részben  tanultakból  ered.
Mindenképp  fel  kellett  ezt  mérni,  hogy  lássam,  mire
építhetek. A víz körforgását digitális táblával ismételtük
át.  Megtapasztaltuk növényeken,  mi  történik,  ha nem
locsoljuk  őket.   Ezek mellett  részt  vettünk egy  körzeti  víz  világnapjára  rendezett  kompetencia  alapú
csapatversenyen. 

Mivel  sportos  kedvű  gyerekek,  így  futottunk  a  vízért,
pont  úgy,  ahogy sok  országban  is  bizony fizikailag  is
tenni kell a napi víz megszerzéséért. 

Eredmény: 

Nagyon eredményesnek értékelhetem. a programok
sikeresek voltak, élményszerűek. Később a víz
élővilágánál nagyon sok ismeret „jött vissza” a
projektről. 

„Fűben-fában orvosság”

Betegségmegelőzés természetes gyógymóddal

Ez a téma a növényi  eredetű  táplálékok hatásait  elemezte.  Érintette  a gyógynövényeket,  teaként,  ill.
ételeink ízesítőjeként is. 

Célunk: 

Megismerjék  és  bővítsék  ismereteiket  a  gyógynövényekről.  Kapjanak  kedvet  a  növényi  chipsekhez.
Ismerjék  meg  a  változatos  és  különleges  ráadásul  gyógyhatású  teák  fogyasztásának  lehetőségeit.
Tudják összehasonlítani bio és nem bio készítményeket. 

Megvalósítás:  

Az osztállyal  előkészítő  munkaként  gyűjtöttünk ismert  és most  megismerésre váró gyógynövényeket.
Filmet  készítettem  elő  Gyuri  bácsiról,  úgy  választva,  ami   egyszerűen  és  általánosan  mutatja  be  a
gyógynövények hatásait. Megbeszéltük ki mit tud hozni? Ki mit szokott fogyasztani. 

A  filmvetítést  szántam  bevezetőnek,  így  ez  indította  a  témát.  A  film  után  megbeszéltük,  ki  mire
emlékezett, mi tetszett legjobban. 



A különböző teák kóstolása izgalmas és finom megvalósítási egység lett. Azért a gyümölcsteák vitték el a
pálmát, de a csalán és kamilla is sok emberkének ismerős volt. Ám tényszerűen voltak ismeretlen teák pl
a zsálya tea. Lelkesen készítették el az iskola teakeverékét. 

Rácsodálkoztak  a  más  ízekre,  amikor  kóstoltuk  a  bio  lekvárt  összehasonlítva  nem  bio  eredetűvel.
Meglepődtek a más erősebben gyümölcs ízű ízvilágon.

Aszalt gyümölcsöket is kóstoltunk. Finomnak bizonyult a meggy, ez ízlett legjobban. 

 A fűszernövényeket  élőben is megismertük,  de mivel  annyira  sokat  nem tudtunk így bemutatni,  így
interaktív módon pótoltuk a bemutatóval. 

Eredmény:

Nagyon tetszett nekik, élvezték a gyerekek. Későbbi beszélgetéseknél is emlékeztek az ott tanultakra, 
sikeres volt.  

Tavaszi zöldségnap

A tavasz szinte egyet jelent friss zöldségekkel. 

Célok: 

Fontos megismerniük, hogy a zöldségek ízletesen is elkészíthetőek. Finom salátáik és gyümölcslevek is
készülnek. Közben az élettani hatásuk, vitamintartalmuk is megismerhető.

Megvalósítás:

Ma gyerekek maguk készítették a salátákat, préseltek gyümölcsleveket. Az elkészítés során a higiéniai
kérdések is érinthetőek voltak.  Mindenkinek ízlett.  A saláták esetében kitértünk arra,  hogy melyiknek
mennyi az energiatartalma,  így hogyan lehet még egészségesebben étkezni.  Színeztünk mandalákat,
készítettünk  plakátokat.  Bizony  volt  egy-két  olyan  érdekes  zöldség,  ami  újnak  számított  némelyik
gyermeknek. 

Eredményesség:

Nagyon jól sikerült program volt. Ízletes saláták, finom ételeket ismertünk meg, miközben ismeretekkel
bővült tudásunk. Nagyon élvezték a gyerekek is.   

„Egészséges, édes élet”

A méz

Az egészséges életmód terjedésével  új teret  kapott  a méz, és manapság egyre többen foglalkoznak
méhészkedéssel. 

Célok:

Megismerik  a  gyerekek  a méhészkedés  rejtelmeit.  A  képtárak  fajtáit  és  felépítését.  A  méz  jótékony
hatásival ismerkednek, miközben különböző mézeket kóstolnak. 

Megvalósítás: 

Egy  méhészkedéssel  foglalkozó  szülő  vállalta,  hogy  bemutatja  a  gyerekeknek  a  szakma  rejtelmeit.
Képtárakat hozott be, mézet kóstolhattunk. Hogy mi is készüljünk, a méhészet történetéből prezentációs
előadással készültek a gyerekek. A méz egy természetes édesítő, de ez mellett sok olyan cukorféle és
más édesítőszerek vannak, amik megtalálhatók a boltokban. Fontos, hogy el tudják különíteni ezeket
egymástól. Tudják melyik az, amelyik egészséges, és melyik az, amelyik a cukorbetegség megelőzése
szempontjából használható. 



Eredményesség: 

Nagyon érdekes előadásokat hallgattunk, láttunk. Megnézhettük a kaptárat. 

A  védőöltözetbe  való  beöltözés  nagyon  érdekelte  a  társaságot.  Külön  nézhettük  és  kóstolhattuk  az
édesítőszereket. Nagyon hasznos és eredményes volt ez a projekt is. 

KÉPEK A FELSŐ TAGOZAT PROGRAMJAIRÓL:



Dömötörné Szécsényi Ibolya

A nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása folyamatosan zajlik. Elkészült és kihelyezésre került a
tájékoztató tábla..  A dietetikus,  projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók folyamatosan végzik
feladatukat. 

A  mindennapos  táplálkozási  szokások  felmérése  kérdőíves  módszerrel  és  a  kérdőívek  kiértékelése
dietetikus által megtörtént. 

HÓNAP FELADAT
JÚNIUS Plakátok, montázsok készítése az 

egészséges táplálkozással kapcsolatban
(főzőverseny őszre tolódott)

JÚLIUS nyári szünet



AUGUSZTUS nyári szünet
SZEPTEMBER ,,Minden nap egy alma, az orvost távol 

tartja.”
Gyümölcsnap

OKTÓBER ,,Egyél színesen! ’’
 őszi zöldségnap
,,Ételed az életed! ’’  Főzzünk 
egészségesen! Főzőverseny egészséges
alapanyagokból

A szemléletformáló programok nagyrészt az előzetes terveknek megfelelően folytatódtak. A tervezéstől
csak a júniusi főzőverseny megrendezése tért el, melynek oka az év végi iskolai programok sokasága
(vizsgák, osztálykirándulások, hagyományos iskolai rendezvények) illetve a kitűzött napon az időjárás
sem tette lehetővé a szabadtérre szervezett program lebonyolítását.

Ezt a programunkat októberben pótoltuk.

Június első heteiben – kissé megkésve – érkeztek meg magas ágyásaink, illetve a megrendelt palánták.
Az ágyások összeállítása szülői segítséggel történt, ami a közösség építés szempontjából is nagyon jó
lehetőség volt. 

Az alsó tagozatos osztályok egy-egy ágyás beültetését, a délutáni napközis csoportok pedig a virágládák
beültetését vállalták a pedagógusok vezetésével. 

A kertészkedés nagyon jó hangulatban folyt az eső ellenére is. Mindenki kivette a részét a munkából, és
már tervek is születtek, ki milyen zöldségeket fog ültetni tavasszal, milyen palántákat fog ültetni, mi kerül
majd feldolgozásra az új tankonyhában.

A  gyönyörű  piros  muskátlik  iskolánk  teraszát  díszítik,  gondozásukat  napközis  tanulóink  és  nevelőik
vállalták.

Dietetikusunk az eddig megtapasztalt ismeretekről összefoglaló előadást tartott az érdeklődők részére.

A nyári  szünetben  az  iskolai  étkező,  tálalókonyha átalakítása,  illetve  kialakítása  folyt.  Mivel  jelentős
átalakítás  is  történt,  a  munkálatokba  a  Székesfehérvári  KLIK  központ  –  mint  fenntartó-és  a  szülők
segítségét is kérnünk kellett. Még így is nagy csúszás volt a befejezésben, és október végéig húzódtak a
munkálatok.

Az eredmény azonban önmagáért beszél! Nagy, nagy örömünkre megújult az ebédlő, a tálalókonyha és
a végre tankonyhánk is lett!

A tanév megkezdésével folytattuk szemléletváltó programjainkat is.

Szeptember hónapban a gyümölcsfogyasztás fontosságára hívtuk fel tanulóink figyelmét. 

Alsó tagozatosaink számára színházi előadást szerveztünk, A tüskéshátú jóbarát…’’ címmel. Az előadás
témája az egészséges táplálkozás, és a környezettudatos életmód fontosságának kiemelése volt. Cél,
hogy a kisgyermekek számukra érthető és élvezhető formában kapjanak információt.

Nagyon jó hangulatú és színvonalas előadást láttunk.

Utána gyümölcs kóstolás volt az udvaron a kicsiknek. Öröm volt látni, milyen jó étvággyal falatoztak a
tanító nénik készítette gyümölcstálakról.

A felső tagozatos tanulók számára a gyümölcsös tálakat a 7. osztályos lányok készítették el a háztartási
ismeretek órák keretében. 

Ezen a programunkon az iskola összes tanulója részt vett. 

Az  alsós  diákjaink  kirándulást  tettek  egyik  tanulónk  szüleinek  gyümölcsös  kertjében.  Gyönyörű  őszi
napon indultunk útra a falunk határában lévő ültetvényhez.



A számos gyümölcsfa alkotta kertben tanulóink nem csak megízlelhették a termést, hanem a szüretben
is aktívan részt vettek. Almát, körtét, diót, mandulát szüreteltek és csemegéztek.

A programon minden alsós tanuló és az őket kísérő pedagógusok vettek részt.

Ezen  a  héten  még  folytatódott  az  almás-projekt.  Alsósaink  osztályonként  csapatokban,  különböző
állomásokra mentek, ahol almás-feladatokat oldottak meg.  Volt gyümölcsszobrászat, almalé préselés,
almakugli, almás-teszt. a program végén almát ropogtattunk és almás sütit kóstoltunk.

Októberben a zöldségeké volt a főszerep…

Bár  a  kenyérprojektünk  részletes  kidolgozása  még  ezután  következik,  már  ebben  a  hónapban  is
beszéltünk (és kóstoltunk) a különböző gabonából készült kenyerekről is. 

Alsó  tagozatosaink  többféle  kenyérrel,  péksüteménnyel  ízlelték  az  egészséges  kencéket’’  különböző
humuszokat,  zakuszkát,  padlizsánkrémet,  zöldséges sajtkrémeket.   Természetesen a zöldségek sem
maradhattak el.

 A  saját  készítésű  saláták  és  öntetek  nagyon  jól  sikerültek.  Tanulóink  a  pedagógusok  vezetésével
készítettek el a finomságokat megújult ebédlőnkben.

A felső tagozatosok kóstolóját ismét 7. osztályos lányaink készítették, amivel megvendégelték társaikat.
Valamennyi osztályrészt vett ezen a programon.

Október  hónap  legnagyobb  és  legsikeresebb  rendezvénye  a  szülők  segítségével  lebonyolított
főzőversenyünk  volt.   Az,,Ételed  az  életed  ’’   Főzzünk  egészségesen!   elnevezésű  főzőversenyen
egészséges ételek elkészítését kértük osztályainktól. 

 A  verseny  az  ŐSZI  FORGATAG  elnevezésű  iskolai  programunk  részét  képezte,  melyet  iskolánk
udvarán  rendeztünk  meg.   Sokféle,  finomabbnál  finomabb  étel  készült,  melynek  receptjeiből
receptkönyvecskét fogunk nyomtatni. 

11 osztályunk van az iskolában, minden osztály készített valami finomságot. Változatos volt az elkészítési
mód is,  hiszen sütöttek roston, hotpain serpenyőben, bográcsban, grillen… Sokféle egészséges köret
készült,  a bulgurtól a különböző salátákon át.  Kóstolhattak a gyerekek egészséges hamburgert teljes
kiőrlésű  buciból  pulykahússal,  kukorica  tortillából  készült  taccót  és  lehetne  még  sorolni.  Többen
készítettek teljes menüt, sütőtök krémlevest, sőt egészséges desszertek is készültek: gyümölcssaláta,
gyümölcsnyárs, zabkeksz.

A tálalásra is nagy gondot fordítottak, hiszen ez is nagyban hozzájárul ékezési kultúránkhoz.

A zsűri elnöke dietetikusunk volt, a többi tagot községünk civil szervezetének képviselői alkották. Mivel
olyan  finom,  esztétikusan  tálalt  ételeket  készítettek  az  osztályok,  hogy  nagyon  nehéz  lett  volna
kiválasztania legjobbakat, úgy döntöttünk, hogy kategóriákba soroljuk az ételeket, így mindenki kapott
valami jutalmat.  Így mindenki elégedetten távozhatott.

A rendezvényt gyümölcslé- bárral zártuk.

Mivel eddig iskolánk nem rendelkezett olyan kinti bútorzattal, ahol ennyi embert le lehetett volna ültetni, a
főzőverseny előtt 12 sörpad garnitúrát vásároltunk. Igaz, hogy még ez is kevésnek bizonyult, de sokan
tudtak egyszerre ebédelni.

Utolsó októberi programunk a felső tagozatosok számára meghirdetett gyümölcs-zöldségszobrászat volt.
Ezen a programon 20 fő vett részt, és főként – mivel Mindenszentek közeledett – tököt faragtak a tanulók

Ebben az időszakban sok tanulót tudtunk megmozgatni, mindenki szívesen részt vett a programokon.

A legnagyobb előrelépést azonban az étkező, a tálalókonyha és a tankonyha kialakítása során történt.
Bútorokat vásároltunk, korszerű gépekkel szereltük fel a konyhát, mosogatót. 

Az új színes, vidám tányérkészletek, étkészlet, tálalóeszközök mellett az új függönyök, dekoráció teszi
otthonossá ebédlőnket, amit egyéb közösségi programok helyszínéül is szívesen használunk.



A megújult tálalókonyha korszerű, esztétikus berendezésével megfelel a mai kor igényeinek. 

Tankonyhánk pedig iskolánk büszkesége lesz, ha teljesen elkészül.

Bár sok tennivaló és beszereznivaló van még, iskolánk tanulói és dolgozói örömmel és büszkeséggel
vették birtokba megújult étkezőnket, tankonyhánkat.

A dietetikus, projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók folyamatosan végzik feladatukat. 

A  dietetikus  a  program  ideje  alatt  továbbra  is  a  rizikó  csoportba  tartozó és  az  érdeklődő
gyerekeknek és szüleiknek heti rendszerességgel személyes dietétikai konzultációt biztosít.

Gyümölcskóstoló és színház





 Séta az almáskertben





Főzőverseny képei





HÓNAP FELADAT
NOVEMBER  Rendhagyó órák felső tagozatos tanulóink 

számára: Tudatos életmód, 
Szenvedélybetegségek megelőzése.

DECEMBER Betegségmegelőzés , vitaminok (felső tagozat)
Fitt Mikulás (alsó és felső tagozat)
Adventi Hangolódó (alsó és felső tagozat)

 2019.    JANUÁR A diabéteszről…

              FEBRUÁR
Farsangi finomságok…avagy egészségesen is 
finom a fánk (alsó és felső tagozat)

             MÁRCIUS
              ÁPRILIS Szeretetvendégség (7.osztályos lányok)

Mindennapi kenyerünk régen és 
ma..Csapatversenyek
Kenyérsütés.. (alsó tagozat)
Projektzáró rendezvény

November hónapban felső tagozatos tanulóink számára szerveztünk programokat. Többféle téma közül
választották ki, a ,,Testi lelki egészségünk” című előadást. A 6.és 8 . osztályosok az életpálya tudatos
tervezéséről,  illetve a  7.  osztályosok  az  ,,álmok eléréséhez  kaptak  jó  tanácsokat,  illetve  interaktívan
kapcsolódtak be az előadásba. Annyi kérdésük volt, hogy az előadás időtartamát jócskán túlléptük, de
minden kérdésre választ kaptak Dömsödi Ferenc előadótól, aki pedagógusként jól ismerte a korosztály
problémáit. 

Kiemelte  az  egészség,  az  egészségtudatos  életmód  fontosságát,  hiszen  az  álmait  csak  testileg  és
lelkileg egészséges ember tudja megvalósítani. 

Másik  rendhagyó  óránk  témája  a  szenvedélybetegségek  megelőzése volt.  7.  és  8.  osztályos
tanulóink már  abban a korban vannak,  hogy hiába lakóhelyünk viszonylag védett  közege,  a veszély
valós.



 A rendkívül érdekes, olykor megdöbbentő előadáson sok ismerettel gazdagodtak gyermekeink.

Az adventi ünnepi időszak mindig nagyon fontos szerepet kapott iskolánkban. 

Az ünnepre való lelki felkészülés mellett, - a pályázatnak köszönhetően - két nagy rendezvényen is részt
vehettek iskolánk tanulói és munkatársaink.

Rendezvényszervező  cég  segítségét  is  igénybe  véve  december  6-án  Fitt  Mikulás című
rendezvényünkön az  egészséges nasikkal ismerkedtek tanulóink, amit a Télapó humoros előadása
előzött  meg. A csomagot személyes jó tanácsokkal kísérve kapták meg tanulóink.

A rendezvényt a Zenemanók együttes bemutatója  zárta.  A gyerekek sokáig emlegették a fergeteges
hangulatot.

Az  Adventi Hangolódó iskolánk egyik , ha nem a legjobban, sikerült  rendezvénye volt, amit szintén
rendezvényszervező céggel együttműködve bonyolítottunk le.

A  karácsonyi  hangulat  megvalósítása  kiválóan  sikerült.  Az  adventi  spiráljárás,  a  feldíszített  fa,  a
sátrakban lévő portékák illata meghozta az igazi karácsonyi hangulatot.

Az  alkalomra  minden  osztály  egészséges  süteményt  sütött.  (Receptek  a  receptkönyvben.)
Gyümölcsleveket,  házi  limonádét  és  almapuncsot  készítettünk.  Különböző  fajtájú  mézeket,  házi  bio
lekvárokat, kézműves sajtokat és joghurtot kóstolhattak a gyerekek. 10 féle, különböző lisztekből készült
péksüteményeket és házi müzlit, sült tököt is kínáltunk.

A 7. osztályosok teljes kiőrlésű lisztből készítet mézeskalácsát a 6. osztály díszítette.  Nagy sikert aratott
a gyümölcsmandala és gyümölcsnyárs készítés és kóstolás is. 

A rövid, de tartalmas táplálkozással  kapcsolatos előadást  a Kávészünet Együttes műsora zárta, ahol
főként ételekről, gyümölcsökről szóló dalokat hallhattunk.



A legjobban sikerült rendezvényünk volt, melyen leendő első osztályosaink és szülei is részt vettek ( kb.
30-an), bár ők nincsenek a jelenléti íveken. A lebonyolításban szülők is segítettek, több mint húszan.



A 2019-es évet a diabéteszről szóló projektnappal kezdtük januárban a 4. osztályban. 

A cukorbetegség témakörének feldolgozását nagy várakozás előzte meg a 4. a osztályban. Ennek oka az
előadás rendhagyóságában rejlett: az osztályba járó 10 éves nagylány tartotta. Melani 4 éves kora óta
cukorbeteg. 

Pennel  kezdett,  majd idővel  pumpa viselésre váltott.  Az ő állapota miatt  az osztály  mindennapjait  is
átszövi a cukorbetegség, a túl magas, illetve túl alacsony értékek kezelése, a mikor, mit ehet kérdésköre.

Az osztály tagjai első osztályos koruk óta tudják, hogyan kell reagálni vészhelyzet esetén. De soha nem
beszélgettünk arról, hogy lelkileg mit jelent a betegség Melaninak? Hogy élte meg, mikor kiderült, mi a
baj?  Miért  ragaszkodik  annyira  a  pumpához?  Mitől  fél?  Hogy  képzeli  el  a  jövőt?  Hogyan  működik
pontosan a pumpa? 

Tartalmas, és leginkább érzelmes beszélgetés kerekedett az előadásból. Mindenki hazavitt valami újat a
cukorbetegség  témakörében,  amit  aztán  plakátok,  szófelhők,  gyűjtőmunkák  formájában  írásban  is
rögzítettek.

Természetesen  utánajártak  a  még  felmerülő  kérdéseknek  az  interneten  is.  Az  elkészült  munkákat
beszélgető körökben bemutatták egymásnak, majd a folyosón kiállítást szerveztünk belőlük, hogy más
osztályok  is  megérthessék,  amit  Melani  megtanított  nekünk:  nem  betegségként  kell  gondolni  a
cukorbetegségre, hanem állapotként. 



Február a mulatságok időszaka…no, meg a farsangi fánké!

Mókás,  mulatságos  előadókat  hívtunk  hát,  egy  kis  farsangolásra,  a  Garabonciás  Együttest,  akik
gólyalábas színházi előadással szórakoztattak minket.

A humoros előadás, természetesen az étkezések, főként ez egészséges és egészségtelen táplálkozás
köré  szerveződött,melynek  végén  egészséges  alapanyagokból  készített  farsangi  fánkkal  kínáltuk  a
résztvevőket. 



     

           

November elejére teljesen elkészült az iskolánk tankonyhája. A 7. osztályos lányok heti 1 órában főzni,
( illetve a háztartási kis és nagygépeket használni) tanultak. Főként egészséges ételeket, salátákat, fehér
húsokat, illetve teljes kiőrlésű lisztekből készült tészta féléket készítettek.

Áprilisban meghívták szüleiket egy kis szeretetvendégségbe, ahol is ízelítőt adtak főzőtudományukból.

                 



   

Március végén előkészítettük veteményezésre a magas ágyásokat és a virágládákat. Majd a 
következőhónap elején veteményeztek a gyerekek.

Utolsó nagyobb rendezvényünk áprilisban, a Mindennapi kenyerünk című projekt volt, alsó 
tagozatosaink számára.

Megismerkedtek a tanulók a kenyérkészítés folyamatával régen és ma, majd csapatversenyeken vettek 
részt, ahol a kenyérrel kapcsolatos játékos feladatokkal kellett megbirkózniuk. Zsíroskenyér-partival 
zártuk a napot.

    



            

A 3. osztályosok egy anyuka irányításával kenyeret is sütöttek.

Projektzárónkat április végén tartottuk. Bemutattuk a projektben elért eredményeket, fejlesztéseket. 
Meghívtuk a projekt megvalósításában segítő szülőket, 



Összegző értékelés

Visszatekintve  az  elmúlt,  mintegy  másfél  évre,  elmondható,  hogy a projekt  megvalósítása   rengeteg
munkával járt, de mindannyian gazdagodtunk általa. 

A  szemléletformáló  programok,  dietetikusunk  tanácsadásai,  remélhetőleg  tartós   változást  hoznak
gyermekeink étkezési szokásainak tekintetében. 

Sokan  most  találkoztak  először  az  egészséges  ételekkel,  fogyasztottak  teljes  kiőrlésű  tésztákat,
készítettek/kóstoltak reformételeket, itt veteményeztek először, bár falusi gyerekekről van szó.

Próbáltuk úgy kiválasztani az előadókat is, hogy ne ,,száraz tények” kerüljenek a gyerekek elé, hanem
életkori sajátosságaiknak megfelelő köntösben kapják az információkat.

Hálásak vagyunk! Még soha ennyi értékes programot nem tudtunk szervezni tanulóinknak ilyen rövid idő
alatt.

A legfontosabb, a szellemi hozadék mellett, gazdagodtunk eszközökben, felszerelésben is.



Iskolánknak  valószínűleg  soha nem lett  volna lehetősége  arra,  hogy felújítsa  az  ebédlőt,  a  tálaló-és
mosogatókonyhát,  hogy  a  lányok  korszerű  tankonyhán  sajátíthassák  el  a  főzés  alapjait.  Olyan
körülmények között, amire igazán büszkék lehetünk!

A  folyosókon  ivó  kutak  várják  a  szomjazókat,  gyönyörű  iskolakertünk  van,  gyógynövényekkel,
virágládákkal, veteményessel, amit új szerszámokkal tarthatunk rendben. Komposztálni tudjuk a konyhai
hulladékot, és gyűjtjük az esővizet, ezzel is óvva környezetünket.

A  főzőverseny  és  az  adventi  sütemények  receptjeiből  receptkönyvet  készíttettünk,  melyet  minden
projektben résztvevő megkapott.

Iskolánk  valamennyi  tanulója  és dolgozója  részt  vett  a pályázat  megvalósításában,  még szülőket  és
leendő első osztályosainkat is be tudtuk vonni a programokba.

Köszönjük, hogy részesei lehettünk!

Néhány kép….

Kertészkedés – betakarítás



Tankonyha – főzőkurzus



             

            



      

Programjainkon és rendezvényeinken több mint 2155 fő vett részt. További képek a Galériában érhetőek
el.

https://csernyealapitvany.hu/?page_id=104

