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ÖKO-naptár 
2018/2019. 

 
 

AUGUSZTUS 

- 2018.08.29-én összevont tanévnyitó értekezlet: 
tájékoztató előadás a fenntarthatóságról  ÖKO iskola feladata – 
Haïd Mostefané 

 

 

SZEPTEMBER 

- ÖKO szakkör indulása 
- Iskola szintű Szülői Munkaközösségi tájékoztató és megbeszélés a 

fenntarthatósági éves feladatokról 
- Munkaértekezlet – kibővített technikai dolgozókkal – egyik napirendi 

pontja: Környezeti fenntarthatóság éves feladatainak megbeszélése 
(feljegyzés) 

- Városi-körzeti úszás diákolimpia  helyezés versenyeredményeknél 
- Európai Mobilitási Hét városi-körzeti kerékpáros ügyességi verseny  

helyezés versenyeredményeknél(75.000,- Ft-os jutalom) 
- Városi-körzeti Mézkirálynő verseny  helyezés versenyeredményeknél 
- Atlétikai ügyességi csapatbajnokság megyei döntő  helyezés 

versenyeredményeknél 
- Szüreti mulatság 
- ÖKO szakkör: szemétszedés az iskolában és környékén 
- ÖKO rádióadás 
- ÖKO faliújság elkészítése 
- ÖKO szakkör: kiskertek gyomtalanítása 
- Iskolafutás 
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OKTÓBER 

- Iskolai őszi hulladékgyűjtés 
- Városi-körzeti mezei futóverseny egyéni és csapat  helyezés 

versenyeredményeknél 
- Együttműködési megállapodás a CSEMETE Természet- és 

Környezetvédelmi Egyesülettel 
- Iskolagyűlés: egyik témája a fenntarthatósággal kapcsolatos eredmények 

és feladatok 
- Madáretetők, odúk ellenőrzése, új madáretetők készítése 
- Madáreleség begyűjtésének kezdete 
- ÖKO iskolarádiós adás 
- A gyűjtött kutyaeleség átadása a menhelynek 
- Látogatás a Szikhát Kutyamenhelyre  két ötödik osztály kerékpáros 

kirándulása 
 
 

NOVEMBER 

- Megállapodás a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara között  
pályaorientációs nap az iskolában  felsősök részére önismereti és 
továbbtanulási előadások; alsó tagozaton ismerkedés az erdészek 
munkájával, faiparral, a fa fontosságával 

- Döngető Derbi felső tagozaton 
- Alsó tagozat: jóga és pilates foglalkozás 
- Az EFOP-1.8.19-17-2017-00030 számú „Az Egészséges Orosházi 

Járásért”  Egészségnevelési nap:  
szűrés pedagógusoknak: vérnyomás, testzsír, vércukor, BMI 
testtömeg index mérés, a kilégzett levegő CO tartalmának mérése 
Dietetikai tanácsadás 
Alsó és felső tagozatos diákoknak okostányér kirakó (helyes 
táplálkozás) 
A dohányzás elutasítása 
Szív kincsesláda oktató programcsomag  interaktív foglalkozás 
Dietetikus előadás: Egészséges táplálkozás 

- Találkozó Balogh Gáborral a Magyar Diáksport Szövetség elnökével, 
korábbi olimpikonnal: beszélgetés, élménybeszámoló, ajándékok az 
iskolának (6 db szögescipő, 3 db ugrókötél, 2 db gumiszalag, 120 db póló) 

- A Zsoldos PéterVívóegyesület vívó bemutatója és vívás a gyerekekkel 
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- Birkózás Diákolimpia  helyezés versenyeredményeknél 
- Avartakarítás iskolai szinten 
- ÖKO iskolarádiós adás 
- Iskolagyűlés: egyik témája a fenntarthatósággal kapcsolatos eredmények 

és feladatok 
- Tökfaragás 

 
 

DECEMBER 

- Népi hagyományok, ünnepek megismerése, Karácsony várás projekt 1. 
osztályban 

- Madarak etetése, itatása 
- ÖKO iskolarádiós adás 
- Kézműves foglalkozások: mézeskalács készítés, díszítés 

 
 

JANUÁR 

- Diákolimpiai grundbirkózás elődöntő 
- Városi-körzeti diákolimpiai fiú kézilabda III. korcsoport 
- Iskolai szintű Szülői Munkaközösség tájékoztató és megbeszélés egyik 

napirendi pontja: fenntarthatósági eredmények, feladatok 
- Az iskolában két napos ásványok és kőzetek kiállítása és előadások a 

témában 
- ÖKO iskolarádiós adás – benne: felhívás madáreleség gyűjtésére 
- Madáretetők feltöltése 

 
FEBRUÁR 

- Iskolai tanulmányi versenyek környezetismereti tantárgyból 
- ÖKO iskolarádiós adás 
- Iskolagyűlés egyik napirendi pontja: fenntarthatósági eredmények, 

feladatok  
- Két diófa ültetése az iskola épülete elé 
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MÁRCIUS 

- Veteményezés: a 2. és 4. osztályosok részvételével az iskolai 
konyhakertben 

- Fenntarthatósági Témahét témájában 2019.03.06-án webináriumi képzés: 
Gyerekeknek a világ globális problémáiról – ÖKO koordinátor résztvevő 

- Fenntarthatósági Témahét a három osztály részvételével: 1.e; 5.e; 5.g 
- TeSzedd! akció: 1.e; 5.e; 5.g részvételével 
- Családi egészségnap: 

közös bemelegítés 
kötélhúzó verseny 
sorversenyek 
floorball 
egészségügyi szűrés 
szülők, nagyszülők salátakészítő versenye 
játszóház 
tavaszi alkotóház 

- ÖKO iskolarádiós adás 
- Iskolagyűlés: egyik témája a fenntarthatósággal kapcsolatos események, 

eredmények és feladatok 
- Közlekedési rajzpályázat városi-körzeti I. hely; II. hely és különdíj 
- Városi verseny: Ki a mester két keréken? II. hely 
- Városi verseny: Kerékpáros Iskola Kupa I. hely 
- ÖKO iskolarádiós műsor 
- Diákolimpia tavaszi mezei futóverseny  eredmények a 2019-es 

sporteredményeknél 
- Diákolimpia megyei mezei futóverseny  helyezés a 2019-es 

sporteredményeknél 
- Happy-hét az iskolában 

 
ÁPRILIS 

- Zöldövezeti Medve-matek felsősöknek Szegeden – megyei verseny 
- Városismereti vetélkedők: 3. hely 
- Hulladékgyűjtés iskolai szinten 
- ÖKO iskolarádiós adás 
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- XXIX. Herman Ottó Kárpád-medencei Biológiai Verseny megyei döntő: 9. 
és 15. hely 

- XXVII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny 
megyei döntő: 11. és 13. hely 

- Diákolimpia országos mezei futóverseny  helyezések a 2019-es 
sporterdményeknél 

- Városi-körzeti egyéni pályaatlétika versenyeredmények  helyezések a 
2019-es sporteredményeknél 

- Városi-körzeti atlétikai többpróba verseny helyezések a 2019-es 
sporteredményeknél 

- X. Orosházi Honismereti Hét  kézműves pályázat I. és II. helyezés – 
téma: háromdimenziós „tanya” makettek elkészítése 

 
MÁJUS 

- „Madarak és fák napja” városi-körzeti természetismereti vetélkedő: 4. 
hely 

- ÖKO iskolarádiós adás 
- ÖKO szakkör szemét összegyűjtése az iskola környékén 
- Megyei atlétikai többpróba csapatverseny  helyezések a 2019-es 

sporteredményeknél 
- Megyei egyéni pályaatlétikai verseny  helyezések a 2019-es 

sporteredményeknél 
- Országos döntőbe jutottak:  2019.05.27. Székesfehérvár 
- Kis iskolák atlétikai verseny megyei döntő  helyezések a 2019-es 

sporteredményeknél 
- Országos döntőbe jutottak  2019.06.17. Debrecen 
- Szülői értekezleten a fenntarthatóságban elért eredmények, munkák 

ismertetése 

 


