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Pályáztunk
• Intézményünk sikerrel pályázott és a 2016.
január 1. - 2018. december 31. közötti
időszakra elnyerte az Ökoiskola címet, a
program megvalósítása igazolja tanulóink
környezettudatos nevelésének fontosságát.
• Az EMMI és a FM képviselői a cím elnyerését
tanúsító oklevelet ünnepélyes keretek között
adták át január végén.

Szeptember
• 2015. szeptember hónapra
csatlakozunk az Ökoiskola
amelynek kapcsán elkészítettük
és elkezdtük munkánkat,
munkatervünket.
• Úgy éreztük az eddig is
elvégzett munka szervezett
keretet kaphat ebben a
formában.

elhatároztuk
programhoz,
pályázatunkat
elkészítettük

Október
- A szelektív hulladékgyűjtésre koncentrálva újra gondoltuk mi
az, amit tehetünk a hulladékok válogatott gyűjtése kapcsán.
Eddigiekben is gyűjtöttünk szelektíven hulladékot. Immáron a
műanyag kupakokat és az elemek gyűjtését is elkezdtük
szelektív módon papír tárolókba helyezve, illetve folytattuk a
papír gyűjtését iskolánkban.

- Az öko lábnyomunk csökkentésén kívül délutáni programok
keretein belül versenyfeladatokkal birkózhattak meg
gyermekeink a szabadban
- Iskolai környezetünk szebbé tételén is dolgoztunk
osztálykereteken belül, illetve az udvar környezetésnek
karbantartása, rendezése, évszaknak megfelelő munkák
elvégzése különböző foglalkozások során. Osztály terem
tisztasági versenyünk is elkezdődött a tanévben.
- Továbbá Kaktusz kiállítást és vásárt is szerveztünk az iskola
közösségi terein belül

November
• Az iskola résztvevői körében elkezdtük a műanyag kupakok
szelektív gyűjtését kreatív célokra és a DÖK megsegítésére
vonatkozóan 2015. dec. 18-ig tartó akción keretében.
• A papír gyűjtés 2015. nov. 9-13. között valósult meg
iskolánkban, melynek keretein belül 1300kg-nál több papírt
gyűjtöttünk össze.
• A nyílt nap keretében az alsósok között 2015. nov. 24-én a
környezetismeret órán beletekinthettek a szülők az iskola
szemléletének és lehetőségeinek tárházába.
• Párhuzamosan a gyűjtési akcióval kapcsoltban a madarak
etetésében is részt vettünk. Madáretetőt helyeztünk ki,
illetve áttekintettük a madáretetés szabályait.

December
A hónap elején fogadtuk a mikulást. (A gyerekek ezáltal is megismerkedhetnek távoli
tájak elő világával.)
A madáretetés aktuális feladat ebben az időszakban a tél okán.
A szabadidős foglalkozások keretein belül újrahasznosítható eszközökből készítettünk a
hónap eseményeihez köthető dísztárgyakat, madáretetőket, kreatív eszközöket,
karácsonyi díszeket.

Január
• Megismerkedtünk a 2016-os év madaraival,
amiről egy bemutatót is készítettek a résztvevők a
faliújságot díszítve.
• Folytatódott a madáretetés és az itt élő madarak
megismerése, határozók segítségével.
• A termek díszítése is
témát váltott az aktuális
farsangi hangulatnak
megfelelően.

Február
• Eseményekkel teli hónapot tudhatunk magunk után most is,
mivel a DÖK farsangi rendezvényén megjelentek az öko
szemlélet jegyei a feladatokban.
• A jótékonysági bált is végigkísérte az öko szemlélet. Több
újrahasznosítható eszköz került fel az asztalra pl:porcelán
tányérok, üveg poharak.

Március
• Hívogató programokkal vártuk az óvodásokat a
tavaszi hónap kapcsán.
• Környezetünk tisztán tartásával, ápolásával is
foglalkoztunk az időjárás lehetőségeit is figyelembe
véve. Virágosítottuk környezetünket!
• A víz világnapjáról is megemlékeztünk

-Papírgyűjtési akciónk folytatódott
-A Nárcisz futáson vettek részt az alsó és a felső tagozatos diákok.
-A Föld napján, azaz április 22-én az alsósok bicikli túrára mentek, szemetet gyűjtöttek, amíg
a nagyok Föld napi-totót tölthettek ki és megismerkedhettek mélyebben a környezetükkel.
Rengeteg élményben lehetett részük a gyerekeknek.
-Továbbá délutáni foglalkozások keretein belül a természethez kapcsolódó aszfalt rajzverseny
és más színes programok várták a résztvevőket.

Április

Május
• A Madarak- fák napjáról mi is megemlékeztünk, madártani
megfigyelést végeztünk az iskola kertjében.
• A Gyermeknapi programok kapcsán lehetőségük volt a
diákoknak az egészséges szemlélet kialakítására. Az
alsósoknak külön versenyt rendeztek a pedagógusok.
• Az udvari munkák sem maradhattak el a kertben.
• A kézmosás világnapján is részt vettünk egy Guiness
világrekord kísérletben.

Június
-Diákjaink ugrókötelezésben, karikázásban, labda pattogtatásban, célba dobásban és célba rúgásban
bizonyíthattak ügyességi versenyeinken.
-Múzeumpedagógiai foglalkozáson foglalkoztak a gyerekek a szelektív hulladékgyűjtéssel.
-Szépítettük környezetünket az év végéhez kapcsolódóan udvaron és az épületben egyaránt.
- Az alsósok „Tanévzáró bulija 2016”-ban nagy sikert aratott a gyerekek körében.
-Az évzáró rendezvények is sikeresek voltak, ÖKO szempontból kreatívak voltak a feladatok.
-Az év végi kirándulások is rengeteg új élményt adtak a gyerekek részére. Megismerkedhettek
számtalan élőlénnyel, természeti erőforrással, természeti értékkel.

