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Haïd Mostefané 

Az ÖKO munkaterv 2016. szeptemberében elkészült. 

Folyamatos feladataink: 

Az iskola környezetének gondozása: az ősz folyamán az iskola tanulói segítségével összegyűjtöttük a 
lehullott faleveleket. Az ÖKO szakkör tagjaival az iskolánk környékén összegyűjtöttük a szemetet 
májusban. 

A Madárbarát kert gondozása, madáretetők javítása, madáreleség kirakása folyamatos. Az ősz 
folyamán minden osztály új madáretetőket tett ki. Az etetők és odúk száma már meghaladja a20-at. 
Minden osztály feladata, hogy folyamatosan tele legyenek az etetők  madáreleséggel, április végén 
töltöttük fel utoljára. 

Az iskolai szintű hulladékgyűjtés az ősz folyamán és tavasszal is megtörtént, elégedettek lehetünk az 
eredménnyel.  

A tantermekben,  folyosókon a növények gondozása folyamatos. 

Az ÖKO faliújság elkészült, az  első félévben témája: Magyarország védett növényei, állatai.a Második 
félév fő témája: a 2017-es év állatai,növényei, ásványai. 

Minden hónapban az iskolai rádió adásaiban van ÖKO műsor, ami mindig az aktuális havi 
információkat tartalmazza. 

Szeptemberben 14 fő részvételével ÖKO szakkör indult, melynek témái lefedik a környezeti 
fenntarhatóságot. Örülök, hogy minden foglalkozás az olvasóteremben van, így lehetőség van az IKT 
eszközök használatára.Már egyre mélyebben foglalkozunk közvetlen és távoli környezetünkkel. Úgy 
érzem mindannyian. várjuk a foglalkozásokat. Aktívak és befogadóak. 

Az osztályok tisztántartása is kiemelt feladat, amire nagy figyelmet fordítunk. 

Az iskolai hagyományokhoz kötődő projektek  sikeresek voltak, több új elemet is tartalmaztak. 
Teljes egészében lefedték a környezeti fenntarthatóságot./ szüreti mulatság, egészségnevelési 
hónap, környezetvédelmi projekt / 

Decemberben újrahasznosított anyagokból kialakult egy téli település , ami iskolánk aulájában kapott 
helyet.  

Minden eddigi gyűjtést felülmúlt az a menyiségű kutyaeledel, amelyet a menhely számra gyűjtött az 
iskola. Sok kutyáknak való játék is összegyűlt. 

Az állatok világnapja alkalmából. házi kedvenceinkről készített képeket állítottunk ki az aulában. 

 



2015. decemberében értsültünk arról, hogy másodjára is megkaptuk az ÖKO iskola címet. Aminek az 
igazoló okiratát 2016 decemberében kaptuk meg. 

Az idei tanévben 2017. április 24-28. között került megrendezésre a Fenntarthatóság-
környezettudatosság Témahete.A mi iskolánk 4 osztálya vett részt. Két 3. és két 5. tanulói 3 nevelő 
segítségével valósította meg a választott téma feladatait. A program célja a Föld Napja üzenetének, a 
fenntarthatóságnak széles körű elterjesztése iskolai keretek között Az alsós gyerekek 
megismerkedtek a felelős állattartással. Bemutatták saját házi kedvenceiket, riportot készítettek, 
kérdőíves felmérést végeztek másokkal, majd elemeztük azokat.  A felsős tanulók az egészséges 
táplálkozással, a vitaminok fontosságával és a tudatos vásárlással, fogyasztással ismerkedtek meg. 

A harmadik osztályosok az elvégzett feladatokból, a házi kedvenceikről készített képekből kiállítást is 
rendeztek.A témahét sikers és sok érdekes feladatot adott, valóban hozzájárult a 
környezettudatossághoz. 

További feladataink: 

Szeretném, ha megmaradna ez a lelkesedés mind tanulók és a nevelők részéről. Azegyre bővülő 
környezettudatos programjaink maradjanak ilyen színvonalasak és változatosak. A gyerekek 
fogékonyak a tudatos környezetet védő magatartásra, ezen az úton kell továbbhaladni. 

 


