
Ökoiskola 

Év végi beszámoló 2018/2019-as tanév 

A tavalyi év sikerein felbuzdulva, még nagyobb hévvel vetettük bele magunkat a programok 

megszervezésébe, lebonyolításába. A nevelőtestület, a diákok, a szülők ebben az évben is 

nagyszerűen együtt működtek, sok színvonalas programot tudtunk együtt megvalósítani. 

Az alábbi programok valósultka meg: 

- a gyerekekkel folytattuk a tavalyi évben megkezdett barangolásainkat, új túrák után 

néztünk, így részt vettünk a sárisápi hódító túrán, de felfedeztük Visegrád környékét 

is, illetve a főváros is helyet kapott a túrák sorában 

- újabb hazai kastélyokat ismerhettünk meg Móron, Fehérvárcsurgón, Fertődön illetve 

megtekintettük a Fertőrákosi Kőfejtőt is 

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

keretén belül 

- az ökofaliújságot havonta igyekeztünk frissíteni 

- megszerveztük a papírgyűjtést az előző évekhez hasonlóan, ahol ismét igen szép 

mennyiség gyűlt össze 

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

aminek az elszállítást is megszerveztük 

- a Pontvelem-nek köszönhetően az iskolában le lehet adni a használt elemeket, amit 

folyamatosan  ki is ürítenek 

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

Műveltségi vetélkedőn országos II. helyezét értünk el) 

- Mihály napon megtartottuk a hagyományos akadályversenyünket, melynek fő terepe 

maga a falu volt, itt alakítottunk ki különböző állomásokat, érdekes, izgalmas 

feladatokkal, ahol helyet kapott a környezet és természetvédelem is 

- csatlakoztunk újból a TeSzedd! magad szemétszedő akcióhoz a gyerekekkel 

osztályfőnöki órákon 

- az állatok világnapja alkalmából két szakembert is hívtunk, az Állati Jó Bemutató és 

Kisteleki Gergely madarász nagy hatással volt a gyerekekre 

- a madarak etetése, madáretető készítése az újrahasznosítás jegyében zajlott 

- megrendeztünk a tavalyi évben elkezdett ökos kézműves adventi vásárunkat ismét, 

ami nagy sikert aratott a szülők és a gyerekek körében is, az osztályok szép bevételre 

tehettek szert az általuk készített ajándékok eladásából 



- első alkalommal regisztráltunk a Fenntarthatósági témahétre, amit sikeresen 

bonyolítottunk le, sok színes programban tudtunk részt venni ezen a héten a Duna 

Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásai révén illetve külső előadó is segítette a 

munkánkat 

- nagy hangsúlyt fektettünk az egészséges életmódra, ez alkalomból kétszer is 

szerveztünk a gyerekeknek foglakozást, ahol nekik kellett egészséges ételeket 

készíteniük 

- a vizel élőhelyek napján elmentünk egy nagy sétára a Duna partra, ahol beszélgettünk 

ezen élőhelyek fontosságáról, állatnyomok után kutattunk 

- eredményesen szerepeltünk a versenyeken (a sokorópátkai versenyen 4. helyezést 

értünk el, a Benedek Elek műveltségi vetélkedőn pedig országos 3. lettünk) 

- a legnagyobb sikere a két táborunknak volt, a Királyréten megtartott 5 napos erdei 

iskolai tábor és a napközis Erzsébet tábor rengeteg élményt nyújtott a gyerekeknek, 

nagyszerűen éreztük magunkat mindannyian 

Úgy érzem, hogy ez egy nagyon remek tanév volt, rengeteg színes és érdekes programban 

tudtak részt venni gyerekek, felnőttek egyaránt. Az ökoiskolának köszönhetően még jobban 

figyeltünk a fenntarthatóságra, a környezet és természetvédelem is mindig kiemelt szerepet 

kapott. Nagyon sok új dolgot tudtunk beemelni az iskola életébe és reméljük ezeket sikeresen 

is tovább tudjuk vinni illetve keresünk újabb célokat, lehetőségeket! 
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