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Mottónk: 

„Örökösen "meghódítjuk" a természetet, a teret, hegyeket, sivatagokat, baktériumokat 

és rovarokat, ahelyett, hogy megtanulnánk, hogyan lehet egy harmonikus rendszerben 

együttműködni velük.” 

Alan Watts 

 Az idei tanév során az ökoiskolai munkatervben megfogalmazott feladatainknak csak 

egy részét sikerült megvalósítanunk. Sajnos az első félévben még a fennálló vírushelyzet miatt 

az iskolai közösségi programok helyett, inkább osztályszinten megvalósítható programokat 

részesítettük előnyben. 

 

A tanév során a következő feladatokat valósítottuk meg: 

 Augusztus végén az Öko- csoport elkészítette az éves munkatervet, ebben 

meghatároztuk a tanév legfontosabb feladatait, fejlesztési célkitűzéseit. 

 Továbbra is kiemelt feladataink között szerepelt az energiával, vízzel való 

takarékoskodás, a szelektív hulladékgyűjtés, az iskolai dekorációk zöldítése, a 

tantermek szépítése, tisztán tartása. Tanulóinkat ösztönöztük az iskola természeti 

környezetének megóvására. Sajnos itt még sokat kell fejlődnünk! 

 Folyamatosan megvalósult a tanulók egészségi állapotának felmérése, az Életrevaló 7 

szokás mentálhigiénés program. 

 Az ősz folyamán bekapcsolódtunk „A Világ Legnagyobb Tanórája” oktatási projekt 

megvalósításába.  Ennek lebonyolítására a felső tagozatban a természettudományi 

szaktárgyi órák keretei között került sor.  

 A mozgás fontosságára is igyekeztünk a tanulóink figyelmét felhívni. Hagyományosan 

megrendezésre került az októberi emlékfutás. 

 Folytattuk az Életrevaló 7 szokás mentálhigiénés programot.  Az első és a második 

osztályosok heti egy órában ismerkedhettek meg vagy bővíthették ismereteiket a 

gyerekek. A többi évfolyamon elsősorban osztályfőnöki órákon és a szaktárgyi órák 

keretei között igyekeztünk a program elemeinek alkalmazására. 

 Az őszi témanap helyett Márton-napi hagyományokhoz kapcsolódó témahetet 

tartottunk a gyerekek nagy örömére. Az osztályokat egy héten keresztül minden reggel 

a gyűjtőzsákjaikba kihelyezett érdekes feladat várta. Ezek megoldására minden nap 

12:00-ig volt lehetőségük, majd a hét utolsó tanítási napján ünnepélyes keretek között 

értékeltük az osztályok munkáját. 
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 Fokozott figyelmet fordítottuk az értékmegóvásra, a rongálások megakadályozására, az 

iskola környezetének, osztálytermeknek a szépítésére és tisztán tartására. Sajnos ez nem 

minden osztályban valósult meg. Itt még van mit fejlődnünk! 

Az iskolai és osztálytermi a dekorációkat évszakokhoz, fontos eseményekhez 

igazítottuk. Ennek a megvalósításában tanulóink is aktív szerepet vállaltak. 

 November hónapban megtörtént a madáretetők karbantartása, kihelyezése. A téli hideg 

beálltával hagyományosan megvalósítottuk a téli madáretetési projektet tanulóink aktív 

részvételével. 

 December hónapban a karácsonyi hagyományokhoz kapcsolódóan az osztályoknak 

érdekes feladatokat kellett megoldaniuk. A karácsonyt osztálykeretek között ünnepeltük 

meg a fennálló vírushelyzet miatt. 

 Február hónapban a farsangi rendezvényt a vírushelyzet miatt iskolai szinten nem 

tartottuk, de a legtöbb osztályban osztálykeretek között megvalósítottuk. 

 Március elején Birkás Attila vezetésével a természetvédelmi szakkör tagjai 

kitakarították, fertőtlenítették az iskola parkjában található madárodúkat, hogy a 

madarak számára megfelelő fészkelő és költő helyet biztosítsunk. Itt a gyerekek sok 

érdekes dolgot megtudhattak a madárvédelemről. 

 A „Víz világnapja” alkalmából az 1. osztályos tanulóink gyönyörű rajzokkal díszítették 

iskolánk folyosóját. 

 Tavaszi takarítási akció sajnos elmaradt, de a 2. osztályos tanulóink több alkalommal is 

osztályfőnökük segítségével összegyűjtötték az iskola környékén található szemetet. 

Sajnos ezen a téren még van mit fejlődnünk! 

 Április 25-28 között megrendezésre került iskolánkban a „Fenntarthatósági 

Témahét”, melyen saját programot valósítottunk meg, de figyelembe vettük az idei 

tanév központi ajánlásait is. A hét folyamán a gyerekek 3 nap osztályszinten oldottak 

meg különböző feladatokat, amelyek a természet-és környezetvédelemhez, szelektív 

hulladékgyűjtéshez, az egészséges életmódhoz, táplálkozáshoz kapcsolódtak.  Minden 

reggel Ildi néni vezetésével reggeli tornával indítottuk a napot.  Rajzversenyt hirdettünk, 

melynek témája a Föld megóvása, a természet-és környezetvédelem volt. A pályázatra 

58 pályamunka érkezett, melyek iskolánk folyosóját díszítik. Az alkotásokat a 

gyerekekkel közösen értékeltük, a legjobb alkotók jutalomban részesültek. A hét 

lezárásaként tanulóink akadályversenyen mérhették össze tudásukat, ügyességüket. A 

hetet értékeléssel és jutalmazással zártuk. 

 Április 29-én megtartottuk immár hagyományosan Trachttag-ot. 
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 Továbbra is részt veszünk az „Iskolagyümölcs-programban”. 

 A védőnő több alkalommal ismeretterjesztő előadások keretében hívta fel tanulóink 

figyelmét az egészséges életviteli szokások fontosságára. 

  A DADA- program az idei tanévben is megvalósult, az alsós tanulók részvételével. 

 A technika, rajz és kézműves szakkör foglalkozásain elsődleges szempont volt a 

természet- és környezettudatosság, sok természetes és újrahasznosítható anyagot 

használtak a gyerekek az alkotásaik elkészítéséhez. 

  A „Madarak és fák napja” alkalmából az alsósok szép rajzokat készítettek, melyekkel 

osztálytermeiket és az iskola folyosóját díszítették. 

 Az osztálykirándulások során is törekedtünk, olyan programokat szervezni a gyerekek 

részére, amelyek kapcsolódnak iskolánk ökoiskolai tevékenységéhez. A 4. 5. 6. 

osztályos tanulók Budapesten a Magyar Mezőgazdasági Múzeum kiállítási anyagával 

és a Fővárosi Állat-és Növénykert gazdag élővilágával ismerkedhettek meg. Az 1. 

osztályosok a Balaton élővilágáról szerezhettek ismereteket a Bodorka Balatoni 

Vízivilág Látogatóközpontban.  

 Június hónapban az Egészségmegőrző nap keretei között gyalogtúrát szerveztünk 

iskolánk tanulói részére, ahol a felhőtlen kikapcsolódásé és a mozgásé volt a fő szerep. 

 A tanév végén a búcsúzó végzős diákjaink képviselői, immár hagyományosan elültették 

az iskola parkjában emlékfájukat. 

 A nyár folyamán induló tematikus táborban is elsődleges szempont a természet- és 

környezettudatosság, mely során a résztvevő gyerekek egy időutazáson vehetnek majd 

részt. 

 Az iskolaújságban és az iskolai honlapon, iskola facebook oldalán is beszámoltunk a 

tanévben elvégzett ökoiskolai feladatainkról. 

 A tanévet az ökocsoport és a nevelőtestület közös értékeléssel zárta. 

 

Bízunk abban, hogy tanulóink az idei tanévben is sok új élménnyel, ismerettel gyarapodhattak 

az ökoiskolai programjaink megvalósítása során. 

 

Balatoncsicsó, 2022. május 31.   

 

      Birkásné Dózsa Gabriella    Kereszturiné Semetka Judit 

ökoiskolai munkacsoport-vezető                                               igazgató 


