
 

 

Ökoiskola 

Év végi beszámoló 2019/2020-as tanév 

 

Ebben a tanévben is nagy lendülettel kezdtük el az ökoiskolai tevékenységünket! Igyekeztünk 

a régieket folytatni és új elemeket is beemelni az iskola életébe! A munkaközösségek, a DÖK 

továbbra is nagy együttműködéssel valósították meg az elképzeléseket! Az első félévben sok 

programot tudtunk szervezni, de sajnos a második félévtől a covid járvány miatt elmaradtak 

az előre leszervezett, eltervezett programok! Amit tudtunk, azt igyekeztünk más formában, 

online módon megvalósítani a gyerekekkel! Kezdetben elég nehezen ment a digitális átállás, 

furcsa volt a gyerekeknek az új helyzet, sok tanulónak gondot okozott az eszköz hiány is, de 

mindent megtettünk annak érdekében, hogy mindenki átvészelje ezt az időszakot, próbáltuk 

az ökoiskolai programokat is belevinni, átültetni digitális megvalósításra, de sajnos így sok 

élmény elmaradt a gyerekek számára! 

A megvalósított programok: 

- a gyerekekkel folytattuk a tavalyi évben megkezdett barangolásainkat, becsatlakoztunk 

a Hazajáró Egyesület által szervezett túrákba, így részt vettünk a Strahl Zoltán 

Emléktúrán és az Áprily Lajos emléktúrán 

- részt vettünk a dömösi Zöld Forgatag rendezvényén, ahol nagyon sok klassz 

programon vehettek rész a gyerekek illetve lehetőségük nyílt tanulni a környezetükről, 

az őket körülvevő élővilágról 

- újabb hazai kastélyokat tudtunk felfedezni, megcsodálhattuk a kápolnásnyéki kastélyt 

és a várpalotai Thury várat 

- megtartottuk a már hagyománnyá vált erdők hetét, rendhagyó természetismereti órák 

keretén belül 

- az ökofaliújságot havonta igyekeztünk frissíteni 

- megszerveztük a papírgyűjtést az előző évekhez hasonlóan 

- lehetőség volt ismét az iskola udvarára behozni, leadni az elektromos hulladékot, 

aminek az elszállítást is megszerveztük 

- elemgyűjtő van elhelyezve az iskola aulájában 

- folytattuk az előző évi versenyeket illetve kerestünk új kihívásokat (a Benedek Elek 

Műveltségi vetélkedőn országos II. helyezét értünk el) 

- megrendeztünk a tavalyi évben elkezdett ökos kézműves adventi vásárunkat 

 



 

 

- szeptemberben a 8-osok és a DÖK szervezésével megtartottuk a hagyományos 

Mihály-napi akadályversenyünket a Duna parton, ahol a környezet és 

természetvédelmi szempontok is megjelentek 

- ismét csatlakoztunk a TeSzedd! magad szemétszedő akcióhoz a gyerekekkel 

osztályfőnöki órákon 

- az állatok világnapja alkalmából a gyerekek fényképeket készítettek kis kedvenceikről 

- a madarak etetése, madáretető készítése az újrahasznosítás jegyében zajlott 

- regisztráltunk a Fenntarthatósági témahétre, de sajnos a járvány miatt nem tudtuk 

megszervezni hagyományos módon, amit aztán el is halasztottak későbbre, így mi az 

erdők hete programsorozattal együtt a következő tanév elején osztályszinten tartottuk 

meg, rendhagyó órák keretében 

- hasonlóan nem lehetett a Víz világnapját és a Föld napját megszervezni a járvány 

miatt, ahogy szerettük volna, így online formában valósultak meg ezek a projekt 

napok 

- nyáron a hosszú bezártság után lehetőségünk nyílt napközis Erzsébet tábort szervezni a 

gyerekeknek, amit meg is nyertünk, így július első hetében szuper 5 napot töltöttünk el 

újra együtt, sok programmal, kirándulással, játékkal, kézműves foglalkozásokkal, ahol 

mindig szem előtt tartottuk az „ökosságot”. 

- sajnos az előre leszervezett Erdei Iskolai tábor illetve a Csodaszarvas tábor is 

elmaradtak a járvány miatt, de az Erzsébet táborral sikerült kárpótolni a gyerekeket 

- az iskola honlapját tovább fejlesztettük, igyekszünk napra készen frissíteni 

- a gyerekek számára természetismerettel, környezetvédelemmel illetve állatokkal 

kapcsolatos társasjátékokat szereztünk be 

- sok verseny elmaradt vagy online formában kerültek megvalósításra, így sajnos nem 

tudtunk részt venni a sokorópátkai iskola által évek óta meghirdetett versenyen, mert 

nem lehetett megrendezni illetve a Zöld Nyomon Vetélkedő is online formában zajlott 

A második félév nehézségei ellenére, úgy érzem sikerült megvalósítanunk a kitűzött célok 

nagy részét, a gyerekekkel jól együtt tudtunk működni, szívesen vettek részt a programokban, 

akkor is, ha online voltak meghirdetve.  

Reméljük a következő tanév már gördülékenyebben fog zajlani, nem lesz online oktatás és 

sokat tudunk együtt lenni kint a szabadban, sokat tudunk kirándulni és rengeteg élményt 

szerezni együtt! 

Pilismarót, 2020. 06. 18.     Merczi Katalin 

          biológia tanár 


