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                  A tanév kezdetén újjáalakult munkacsoportunk a februári értekezleten értékelte az 

eddigi ökoiskolai programokat és egyeztette a második félév teendőit. Továbbra is fő célunk 

volt, hogy iskolánk minél több tanulóját mozgósítsuk különböző programjainkkal. Fontos 

feladatunk a helyi értékek, hagyományok megismertetése diákjainkkal; az iskola és 

környékének tisztántartása; természeti környezetünkben tartott tanítási órák, 

tevékenységek szervezése; a szülők bevonása programjainkba. Lehetőségeinkhez mérten 

részt veszünk az országos, valamint a környezetünkben lévő településeken kiírásra kerülő 

versenyeken, rendezvényeken, akciókban.  

A 2. félév során többek közt a következő eseményekkel igyekeztünk ökoiskolai 

céljainkat megvalósítani: 

- Környezetvédelmi témanapot tartottunk, melynek témája a szelektív hulladékgyűjtés 

és az újrahasznosítás volt 

- a diákok által hulladékokból készített számtalan ötletes játékból és használati 

tárgyból, valamint plakátjaikból kiállítást szerveztünk 

- a Víz világnapján témanapot tartottunk- vizes fejtörő feladatokkal, filmvetítéssel, 

kézműves tevékenységgel 

- egy kolléga részt vett a Fenntarthatósági témahéthez kapcsolódó regionális 

továbbképzésen 

- neveztünk a Fenntarthatósági témahétre, melynek keretében minden osztály egy 

délelőttöt a természetjárásnak szentelt 

-  egy osztállyal indultunk a kapcsolódó „Egy doboznyi természet” pályázaton, mellyel 

3. helyezést értünk el 

- elkészítettük és beadtuk az Ökoiskola pályázatot, a cím újbóli elnyerésére 

- elkezdtük az osztályteremben keletkező papírhulladék szelektív gyűjtését 

- papír-és kartonhulladék gyűjtést rendeztünk a szülők bevonásával 

- jelentkeztünk a Föld órája akcióra 

- felső tagozatosaink zöme részt vett a csákberényi „Kihívás napja” rendezvényein 



- a Madarak és Fák napját az Országos Magyar Vadászkamara küldötteivel közösen 

ünnepeltük, faültetéssel, madárgyűrűzéssel, odúkészítéssel s egyéb változatos 

programokkal 

- Ismertetővel egybekötött ásványkiállítás és –vásár zajlott iskolaudvarunkon 

- pályáztunk a helyi, napközis és a fonyódligeti élménytáborozásra, mindegyiket 

elnyertük, s így iskolánk tanulóinak közel háromnegyede részesül szervezett tanórán 

kivüli programokban 

- osztálykirándulásaink szervezése során a természet megismerését célzó programokat 

iktattunk be (tanösvény, állatkert, vízpart stb.) 

- településünk néptánccsoportjának aktív tagja több tanulónk, ők számos 

hagyományőrző rendezvényen vettek részt a közelmúltban 

- hagyományörző iskolai rendezvényeinket idén is megtartottuk ( májusfa állítása és 

kitáncolása) 

- számos versenyen vettünk részt diákjainkkal:  

„Itthon otthon vagy”-országos földrajzi verseny (8.o.) 

Kaán Károly - országos természetismeret verseny (6.o.) 

„Egy doboznyi természet”- országos fenntarthatósági verseny (1.o.) 

Megyei Víz világnapi verseny, Pusztavám (felső tagozat) 

Egészségügyi és környezetvédelmi verseny, Székesfehérvár (8.o.) 

Ifjúsági katasztrófavédelmi verseny, Székesfehérvár (felső tagozat) 

Természet-ember-környezet, Székesfehérvár (6.o.,8.o.) 

 

  Bízunk benne, hogy tevékenységünk a továbbiakban is hozzájárul ahhoz, hogy iskolánk 

tanulói és dolgozói körében a környezettudatos magatartás a mindennapok részévé 

váljon. 
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