
2020/2021-as tanév I. félév 

Ökoiskola féléves beszámoló 

 

A tanév elején a munkatervben kijelölt programok az I. félévre vonatkoztatva sikeresen megvalósultak. 

 

A hagyományokhoz köthető programok közül: 

1. Vár felszabadulása évfordulójának megünneplése 
2. Márton-napi ünnep – (libaól készítése) 
3. Adventi gyertyagyújtás iskolai körben 

Az iskolai ÖKO programok közül: 

1. Fenntartható Témahét – Rajzpályázattal egybekötve („Klímaváltozás, ahogy én látom.”) 
2. Állatok Világnapja 
3. Őszi papírgyűjtés 
4. Egészségnap 
5. Téli madaraink etetésének fontossága – Madáretető készítő pályázat készítése (alkotói pályázat) 

 

Az idei tanévben a jelenlegi helyzetre való tekintettel szűk körben szerveztük programjainkat. Ennek 
ellenére igyekeztünk tanulóink számára színesebbé tenni ezt a félévet. 

Iskolánk idén is részt vett a Fenntarthatósági Témahét programsorozatában. Fontos feladatunknak érezzük, 
hogy tanulóink minél szélesebb körben ismerkedjenek meg a fenntarthatóság fogalmával. Ebben az évben az 
energia, a klímaváltozás és az egészségnevelés volt a három nagy témakör. Az osztályoknak lehetőségük 
nyílt online tanórákon való részvételre, melyeket neves előadók tartottak. A Témahét során egyen tanórákon 
feldolgoztuk a gyerekekkel a témaköröket, melyeket kreatív feladatokkal, játékokkal tarkítottunk. A 
klímaváltozás kapcsán rajzpályázatot is hirdettünk („Klímaváltozás, hogy te látod” címmel), melyre 
tanulóink nagyon szép munkákat adtak le. A legjobbakat díjaztuk. 1. helyezett Pesti Borbála 8. osztályos 
tanuló, 2. helyezett Czompó Luca és Strohéber Alexa 4. osztályos tanulók, 3. helyezett Csöngedi Zalán és 
Berényi Bence 4. osztályos tanulók, különdíjat kapott Fűrész Eszter 7. osztályos tanuló. Gratulálunk nekik. 

Ezen a héten tartottuk az Állatok Világnapját is. A gyerekek azt a feladatot kapták, hogy rajzolják le a 
kedvenc állatukat és indokolják meg röviden, hogy miért választották pont azt. Fantasztikus alkotások 
készültek, melyeket aztán az ÖkoFalonhelyeztünk el. 

Október elején (a Fenntartható Témahéten) megszerveztük az őszi papírgyűjtést is. A nagy sikerre való 
tekintettel a tavaszi időszakra is tervezünk egyet, ahol egy nagyobb konténert igényelve, még több papír 
leadására lesz lehetőség. A befolyt összeget iskolai programokra fordítjuk. 

Októberben megünnepeltük a Vár felszabadulásának évfordulóját. Videófilmeket néztük a csókakői várról 
és feladatokat oldottunk meg a gyerekekkel. Ezeket is szintén osztályszinten. 

Novemberben Egészségnapot tartottunk osztálykereten belül. A feladatok között szerepelt táplálékpiramis 
készítése újságpapír kivágásokkal és ruhatervezés gyümölcsökkel. A legszebb alkotásokat iskolánk 
ebédlőjének falán helyeztük el. 

Iskolánkban nemcsak a tisztaságra próbálunk ügyelni, de arra is, hogy szebbé varázsoljuk azt. Az őszi 
időszakban (amikor szép idő volt), a térköves udvarra játékokat festettünk fel a felső tagozatos diákok 
segítségével. A játékok között szerepel ugróiskola, társasjáték tér és gimnasztikai pálya. Ezeken a festett 
pályákon nemcsak a kicsik, de a nagyok is szívesen kipróbálhatják ügyességüket. 



Falusi iskola révén fontos feladatunknak érezzük, hogy a környezetünkben élő madarakról is 
gondoskodjunk, akik a tél során is itt élnek velünk. Ezért december hónapban madáretető készítő pályázatot 
hirdettünk az összes osztályban. A legszebb alkotásokat az épület körüli fákon helyeztük el. Mindenki, aki 
készített pályamunkát oklevéllel és apró tárgyi ajándékkal jutalmaztuk. Ezekbe az etetőkbe a gyerekek 
folyamatosan helyezhetnek el magokat, csemegéket tollas barátainknak. Ez lehetőséget ad arra is, hogy 
környezet és természetismeret órákon közelebbről is megfigyelhessük téli madaraink. 

 

 

 

 

 

Csókakő, 2021. január 29.   

 Bakosné Fábián Hajnalka 

 munkaközösség vezető 


