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Az idei tanévben is  működött az ökoszakkör lelkes 5-6.-os gyerekek és Némethné Hadnagy 

Ágnes közreműködésével. Folytatódott a fűszerkert ápolása, gondozása, új fűszernövények 

ültetése (ehhez vásároltunk szerszámokat). Halakat gondoztak a gyerekek a biológia 

teremben, új madáretetők kihelyezésével pedig több lehetőség nyílott a madarak etetésére és 

megfigyelésére. Több alkalommal iskolán kívüli programot is szervezetek a helyi szervezetek 

felhívásához kapcsolódva: meglátogatták a királyszentisváni hulladék feldolgozót, túráztak a 

Berkenye tanösvényen. 

A felsősök részt vettek az Autómentes nap futóversenyén, sétáltak a Séd völgyben a 

Kozmutzás gyerekekkel, vetélkedtek az állatkertben az Állatok világnapján, a 

fenntarthatósággal foglalkozó előadást hallgattak az Agórában, természetismereti 

vetélkedőkön és környezetvédelmi akadályversenyen mérették meg magukat. Idén is 

csatlakoztunk a világ legnagyobb tanórája programhoz, és részt vettünk a Malmok a Séden 

vetélkedősorozatban. 

A negyedikeseknek a tanév során több rendhagyó környezetismeret órát szerveztünk. A 

VKSZ munkatársai segítségével interaktív módon ismerkedtek a park- és kertrendezéssel, a 

komposztálással, az ökológiai fenntarthatósággal. „A Föld energiagazdasága- múlt és jövő” 

címmel meghívott szakember előadását hallgatták. A veszprémi Drog prevenciós Központ 

munkatársa a szenvedélybetegségekről tartott foglalkozást nekik. A harmadikosoknak pedig a 

megújuló energiákról tartott bemutatót egy szülő. 

Egy novemberi pénteken újra megörvendeztettük tanítványainkat a környék méhészei által 

biztosított mézek kóstolásával. A DÖK finanszírozta hozzá a vajas kenyeret, amit az 

ökoszakkörösök készítettek el. (Európai Mézes Reggeli) 

Szintén a DÖK közreműködésével kapcsolódtunk az Európai Hulladékcsökkentési Hét 

programjaihoz egy háziversennyel. A papírgyűjtésünk ugyan korábban volt, az elem- és 

elektromos kütyü-, valamint a kupakgyűjtést erre az időszakra összpontosítottuk. 

Karácsonykor idén is sok-sok cipősdoboznyi ajándékot gyűjtöttek össze tanulóink szüleik 

közreműködésével, amit a Családsegítő Szolgálat juttatott el a rászoruló családoknak. 

A jubileumunkhoz kapcsolódóan a palóznaki Meseközpont számára szerveztünk 

adománygyűjtést. A Meseközpont Alapítvány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy széleskörű 

összefogással egy különleges védőhálót von a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek 

köré. Ebben kívántunk segítséget nyújtani olyan eszközök gyűjtésével, melyeket a különböző 

szabadidős tevékenységek során tudnak felhasználni. 

Egész tanévben aktív volt a kapcsolatunk a BABAKO városi szervezettel, részt vettünk az 

általuk szervezett rendezvényeken, illetve igyekeztünk kihasználni az általuk kínált 

lehetőségeket. Minden évben versenyez egy csapatunk a „Rajtunk is múlik” elnevezésű 

vetélkedő sorozatukon. Ezen kívül két előadásukat hallgatták meg gyermekeink a vizes 

élőhelyekről és az erdő életéről. 

Az Életöröm Idősek Otthonával már kapcsolatban voltunk a Kicsik és nagyik programnak 

köszönhetően, így természetes volt számunkra, hogy részt veszünk a 



GENKAPOCS (Generációs Kapcsolatok) projektben, melynek célja a generációk közötti 

együttműködés megteremtése az idősotthonokban (esetünkben az Életöröm Idősek 

Otthonában) lakó szépkorúak és a környékükön élő iskolás gyermekek között.  

Májusban a 2.a osztályosok anyák napi műsorukkal látogattak el az idősotthonba és szereztek 

örömet az ott élőknek. 

Az idei tanévben is részt vettünk a három témahét programjában. Márciusban a felső 

tagozatosok a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás témáját dolgozták fel osztályfőnöki órákon. 

A digitális témahét keretében a 4.c-seknek egy szülő tartott interaktív előadást az internet 

veszélyeiről. A fenntarthatóság témahetében minden tanító és szaktanár a tananyaghoz 

kapcsolódóan foglalkozott a környezetvédelemmel. Ez a témahét a Föld napján kezdődött, 

melyről iskolánk minden évben megemlékezik. Ezen a napon kértük tanítványainkat, hogy ne 

autóval jöjjenek iskolába, fenyőfát ültettünk a hátsó udvaron, kerékpáros felvonulással 

demonstráltunk, kiállítottuk tanulóink legjobb természetről készült fotóit a Mini Galériában, 

az érdeklődők előadást hallgattak a dinoszauruszok kihalásának okairól. 

A Zöld Diákparlament egész napos programján az oktatási intézmények prezentáltak az 

iskolájuk zöld kultúrájáért tett kezdeményezéseikről. 

Két negyedikes osztály és a Zöld Diákparlamenten iskolánkat képviselő nyolcadikosok részt 

vettek a VKSZ Zrt. Fenntarthatóság mindenKOR elnevezésű rendezvényén, mely interaktívan 

mutatta be a fenntarthatóság filozófiáját és gyakorlati megvalósításának lehetőségeit számos 

helyi szervezet közreműködésével. 

A Föld napján autó- és húsmentes napot hirdettünk. Büfésünk és a közétkeztetést biztosító cég 

is csatlakozott kezdeményezésünkhöz. Sok-sok gyermek érkezett gyalog, kerékpárral, 

rollerrel. Természetesen nem maradhatott el a Föld napi kerékpározás sem, az úti cél ismét 

Szentkirályszabadja volt. Az alsós udvarra egy fenyőfát ültettünk az osztályok képviselőivel. 

Szűcs Attila mesterpedagógus egy káprázatos előadást tartott az iskola aulájában a 

dinoszauruszok kihalásáról.  

A 4.c-sek beneveztek „A víz az úr” című egyfordulós csapatversenybe, melyben érdekes 

vízrajzi és környezetvédelmi feladatokat oldottak meg. 

A jubileumi programsorozat része volt egy családi kerékpártúra, ahol - a rossz idő ellenére – 

150-en bringáztak, futottak vagy rollereztek Nemesvámoson keresztül Veszprémfajszra és 

vissza. A játszótéren pihenésképpen különböző játékos sportfeladatok vártak rájuk, amiket a 

gyerekek a szüleikkel együtt lelkesen és remek hangulatban csináltak végig. 

A születésnapi rendezvények keretében tanár-diák-szülő sportdélutánt szerveztek 

testnevelőink, ahol foci körmérkőzések és röplabda bajnokság zajlott a csapatok között. Az 

alsó tagozatosoknak pedig LabdaRózsa néven szerveztünk váltóversenyt, ahol a négy 

évfolyamból vegyesen összeállított csapatok mérték össze ügyességüket. 

A tanév elején tervezett öko-tevékenységek nagy részét megvalósítottuk. Nem sikerült 

megvalósítani a diákönkormányzat által tervezett túrákat, az öko-szakkörösök energia járőr 

szolgálata se jött létre, és a weboldalunkon nem jelentek meg az öko-s programok. 



2018-ban meg kell újítanunk ökoiskolai pályázatunkat ahhoz, hogy újabb három évig 

használhassuk a címet. A következő tanév elején úgy kell elkészíteni ökoprogramunkat, hogy 

eséllyel pályázhassunk. 


