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„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, 

madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik! Igyekezz többet törődni azzal, ami 

még a világ szépségeiből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett 

is.” ( Vass Albert) 

                                                                                                                                         

 

Kérdőíves felmérésünk eredménye azt mutatja, hogy tanulóink, szüleik és pedagógusaink is 

tisztában vannak a környezetvédelem fontosságával, környezettudatosan gondolkodnak és 

cselekednek, bár ezt a mindennapi gyakorlat még nem minden esetben támasztja alá.  

 

Megvalósult programjaink, tevékenységeink a tanév során: 

  

1. Témanapok, témahetek szervezése 

 

 Szél hozott, merre visz? … - ősz kinn, ősz benn.. - 3 hetet meghaladó a 2. osztályban 

 Levegő témahét a 4. osztályban – november 

 Hulladékcsökkentési témahét – csatlakozás az országos akcióhoz 

 A Víz világnapja – témanap az 1. osztályban 

 A Föld napja - csatlakozás a Fenntarthatósági témahéthez- intézményi vetélkedő 

 Tűz témanap – 3. osztály  

 PÉNZhét - 5-6. osztályban, technika órán 

 Márton nap – lampionos felvonulás 

 Csillagszóró – adventi projekt 

 Farsangi Sulisok(k) 

 Egészségnap intézményi szinten 

 

2. Jeles napok megünneplése 

 

 Az állatok világnapja – október 1. – Állatsimogató, kedvencek „felvonultatása” az első 

udvaron 

 Fogyatékkal élők Világnapja – dec.3. -érzékenyítő kisfilm megtekintése 

 A Költészet napja – április 11 – RÍMSTAFÉTA –óvoda, iskolák, könyvtár, ÖNO 

 A víz világnapja – április 22. – vízcseppek a folyosón – információkkal a vízről 

 A FÖLD napja – családi nap, vetélkedő és főzés 

 Tűzoltók napja – május 3. – témanap a 3. osztályban 
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3. Az iskola működtetése a fenntarthatóság jegyében: 

 Szelektív hulladékgyűjtés működtetése 

 Őszi-tavaszi papírgyűjtést szerveztünk 

 Az elemgyűjtés folyamatosan működött 

 Takarékoskodás a vízzel, árammal – energiaőrjárat- működtetése kicsit döcögős volt 

 Irodaszerek, takarítószerek beszerzése során környezetbarát termék választását 

helyezzük előtérbe 

 Az udvar, közvetlen környezetünk tisztaságának megőrzésére fokozottan figyeltünk 

 A téli madárvédelem megszervezését Füzes Gábor vezetésével az 5-6. osztályosok 

végezték 

 Az első udvar virágágyásának és az udvaron lévő fák, cserjék gondozását, ápolását az 

iskola technikai dolgozói végezték. 

 A virágládák beültetését a 3. osztályosok vállalták magukra. 

 A fűszerspirál elkészítéséhez a köveket úgy kaptuk, szállításában a Városgazdálkodás 

dolgozói segítettek, elkészítését karbantartónknak köszönhetjük. A beültetett növények 

egy részét kaptuk, de vettünk is hozzá. Elültetését a harmadikosok vállalták. Az 

információs táblákat technika órán tanulóink készítették. 

 Beltéri növények ápolásának fő felelősei a takarítónők, de tanulóink is besegítettek. 

 Az aula és a folyosók dekorálása a fenntarthatóságra nevelés jegyében folyamatosan 

történt, Juditnak köszönhetően. 

 
4. Kommunikáció terén végzett tevékenységeink 

 Az iskola facebook oldalán folyamatosan honlapján beszámoltunk az 

eseményekről. A honlap működtetését javítani kell! 

 Megjelenés a városi újságban 

 ÖKOFALIÚJSÁGOK készítése, aktualizálása 

 Rajzpályázatokon sikerrel szerepeltek tanulóink 

 Hermann Ottó versenyen, natúrparki vetélkedőn vettek részt tanulóink 

 2 kolléga vett részt az Annafürdőn megrendezett natúrparki találkozón, ahol erdei 

iskolás kupont nyertek, amit a 3. osztály felhasznált Kaszópusztán 

 Szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket rendezvényeinkről 

 A szülőket bevontuk az iskolai akciókba: pl. dekorálás, sportnap, családi nap, 

hulladékgyűjtés stb. 

 1 kolléga elvégezte Budapesten az öko-koordinátori tanfolyamot 

 Az Ökoiskola hálózat hírleveleinek nyomon követése 

 

 

5. Együttműködés terén végzett tevékenységeink: 

 Együttműködés a tankerülettel – továbbképzés, programok anyagi támogatása 
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 Tagintézménnyel – Rímstaféta, versenyek 

 Együttműködés a szülőkkel – közös programok, tájékoztatás, kérdőíves felmérés 

 Biokom pécsi vállalata – papírgyűjtés 

 RELEM Nonprofit Kft – elektromos kütyük, elemek gyűjtése 

 SELECTOR Nonprofit Kft.- elektromos hulladékgyűjtés 

 Védőnők – közreműködés az egészségnapon 

 ÖNO – Generációk találkozása – közös tanórák, barkácsolás 

 Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézménnyel- élő múzeum, 

újrahasznosító barkácsolás stb. 

 Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unioval – sportágválasztó, pályázati programok 

 Együttműködés a civil szervezetekkel 

- Német Nemzetiségi Egyesület – anyagi támogatás a barkácsdélutánokhoz 

- Sportkör – Bozsik program  

- Vöröskereszt – egészségnap szervezése 

- Polgárőrség – útvonal biztosítása, biciklis ügyességi 

 

 

6. Helyi közösségért, a közvetlen környezetért: 

 A DÖK szervezésében csatlakoztunk a TeSzedd! országos akcióhoz, melynek 

keretében a Nagyhajmás felé vezető út mentén gyűjtöttük össze a szemetet. 

 Az alsósok az Ibolyavölgyben tett kirándulás alkalmával tisztították meg az 

útvonalat. 

 Elektromos hulladékgyűjtés szervezése a város lakosságának 

 Családi nap szervezése – vetélkedő, közös főzés 

 

7. Egyéb: 

 tánccsoportunk fellépett a Kapos-hegyháti Natúrpark címátadó ünnepségén 

 csapatunk jól szerepelt a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület által szervezett 

vetélkedőn Gojákné vezetésével 

 az erdei iskolát a tankerület az idei évben nem támogatta, a 3. évfolyam 

osztálykirándulással egybekötött kaszópusztai kirándulásának útiköltségét viszont 

átvállalta 

 tanulóink több rajzpályázaton is sikerrel szerepeltek Szemenyeiné támogatásával 

 a HEBE Kft által szervezett országos levelezős versenyen a negyedikesek 2 csapata 

jól szerepelt a Mindent a kutyáról, ill. Madarak és fák témában Miklósné 

támogatásával 

 második évben szerveztünk a tanévet követően Ökotábort és Sporttábort pályázat 

keretében – a kapott eszközök késve érkeztek, nem pont azt kaptuk, amit kértünk 

 az Erzsébet tábor az idén elmaradt, helyette Palotabozsokon voltak tanulóink 

Gojáknéval 


