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Haïd Mostefané 

Az ÖKO munkaterv 2017. szeptemberében elkészült. 

Folyamatos feladataink: 

Az iskola környezetének gondozása: az ősz folyamán az iskola tanulói segítségével összegyűjtöttük a 
lehullott faleveleket. 

A Madárbarát kert gondozása, madáretetők javítása, madáreleség kirakása folyamatos.  Az etetők és 
odúk száma már meghaladja a20-at. Minden osztály feladata, hogy folyamatosan tele legyenek az 
etetők  madáreleséggel. Az ősz folyamán kétszer minden etetőt feltöltötünk.A tél kitolódása miatt 
április végéig szükség volt az etetésre. 

Az iskolai szintű hulladékgyűjtés az ősz és tavasz folyamán megtörtént, elégedettek lehetünk az 
eredménnyel. Habár tavaly többet gyűjtöttünk. Az elszállítás most rendbben ment, nem úgy, mint 
tavaly tavasszal.  

A tantermekben,  folyosókon a növények gondozása folyamatos. 

Az ÖKO faliújság elkészült, ebben az évben a témája: Magyarország védett növényei, állatai: 2017-
ben és 2018-ban.  

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

Szeptemberben 11 fő részvételével ÖKO szakkör indult, melynek témái lefedik a környezeti 
fenntarhatóságot. Örülök, hogy minden foglalkozás az olvasóteremben volt, így lehetőség van az IKT 
eszközök használatára.Már egyre mélyebben foglalkozunk közvetlen és távoli környezetünkkel. Úgy 
érzem mindannyian. várjuk a foglalkozásokat. Aktívak és befogadóak. Tavsszal rendbe tettük a mi kis 
kertünket és a másodikosok is a magukét. Borsó, bab, tök és paradicsom van benne. 

Az osztályok tisztántartása is kiemelt feladat, amire nagy figyelmet fordítottunk, de néha sajnos nem 
osztályban. 

Az iskolai hagyományokhoz kötődő projektek  sikeresek voltak, több új elemet is tartalmaztak. 
Teljes egészében lefedték a környezeti fenntarthatóságot./ szüreti mulatság, egészségnevelési 
hónap, környezetvédelmi projekt / Rendeztünk futóversenyt, züldség, gyümölcs napokat, eladás 
keretében sokat megtudtunk a bőrápolásról, higéniáról,  ahová lehetett több osztály kerékpárral  
ment. 

Márciusban 5-én rendhagyó óra keretében, vendég előadókkal az alsó tagozat és az 5. és 6. évfolyam 
a madarakról  tudott meg többet. Éppen 100 tanuló vett részt. 

Nagy  menyiségű kutyaeledelt  gyűjtött az iskola a menhely számára. Sok kutyáknak való játék is 
összegyűlt. 



 
A 2018. évi Fenntarthatósági Témahét témái mindhárom korosztálynak (alsó tagozat, felső tagozat, 
középiskola) a természeti- és épített környezet védelme, a tudatos vásárlás és a fogyasztóvédelem 
köré szerveződnek. 

A fenntarthatósági témahét résztvevője volt, a két 4. és a két hatodik. Sikeresvolt, de a tavalyi témák 
érdekesebbek és jobban átgondoltak, kidolgozottabbak voltak, a saját ötletekre most több szükség 
volt. 

2018- ban eljutottunk.az Örökös ökoiskola pályázatához , amelyet 2018. május 18-án postáztam. 

További feladataink: 

Még mindig a követkőket tudom írni: 

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. 

 


