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Ökoiskola féléves beszámoló 

 

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

A hagyományokhoz köthető programok közül: 

1. Családi nap – Harci túra 
2. Vár felszabadulása évfordulójának megünneplése 
3. Márton-napi ünnep – lámpás készítése és lámpás felvonulás az iskolában 
4. Adventi gyertyagyújtások iskolai körben 

Az iskolai ÖKO programok közül: 

1. Állatok Világnapja 
2. Őszi papírgyűjtés 
3. Egészségnap 
4. Téli madaraink etetésének fontossága – etetők feltöltése magvakkal 

 

Az idei tanévben (mint tavaly is) a jelenlegi helyzetre való tekintettel szűk körben szerveztük 
programjainkat. Ennek ellenére igyekeztünk tanulóink számára színesebbé tenni a hétköznapokat. 

Megtartottuk az Állatok Világnapját októberben. A gyerekeknek az idei évben elrejtett állatok képeit kellett 
megkeresni az osztálytermekben. A képek hátoldalán kérdések voltak, melyekre ha helyesen válaszoltak, 
ajándék matricát kaptak érte cserébe. 

Október elején megszerveztük az őszi papírgyűjtést. A befolyt összeget iskolai programokra fordítjuk. 

Októberben megünnepeltük a Vár felszabadulásának évfordulóját. Videófilmeket néztük a csókakői várról 
és feladatokat oldottunk meg a gyerekekkel. Ehhez a programhoz kapcsolódott egy rajzpályázat is, melyre 
tanulóink színvonalas munkákat adtak be. 

Decemberben Egészségnapot tartottunk. Az egyes tantermekben különböző kreatív és mozgásos feladatokat 
végeztek el a gyerekek. Tartalmasan telt ez a napunk is. 

Iskolánkban nemcsak a tisztaságra próbálunk ügyelni, de arra is, hogy szebbé varázsoljuk azt. 
Hagyományainkhoz, ünnepeinkhez kapcsolódóan díszítjük a tantermeket és a közösségi tereket. 
Ebédlőnkben megtekinthetjük tanulóink munkáit is. 

Falusi iskola révén fontos feladatunknak érezzük, hogy a környezetünkben élő madarakról is 
gondoskodjunk, akik a tél során is itt élnek velünk. Ezért november hónaptól kezdve folyamatosan töltjük 
fel magvakkal és téli csemegével a fákra kihelyezett madáretetőket. Ezt főként a felső tagozatos diákjaink 
felügyelik. 

A tavaszi időszakra tervezzük a madárodúk készítését, melyeket nemcsak az iskola területén, hanem a 
faluban különböző helyekre is szeretnénk kihelyezni. 

 

Csókakő, 2022. január 31.   

 Bakosné Fábián Hajnalka 

 munkaközösség vezető 


