
Ökoiskolai tevékenység 2017/2018 

Az idei tanévben a  környezeti fenntarthatóság jegyében dolgoztunk továbbra is. A 

BABAKO- központtal és a Gyulaffy mentoráló iskolával továbbra is jó kapcsolatot ápoltunk. 

Iskolánk már régóta nagyon aktív ezekben a tevékenységekben és a kollégák is pozitívan 

álltak a feladat mellé. Munkánk volt célkitűzéseink megvalósíthatósága, a pedagógiai 

hatékonyság növelése és motiválás a tanulói eredményességre ebben a témakörben. A 

gyerekek mozgósítása meghozta az eredményt, megtartottuk a hagyományos eseményeinket 

és az új programok is sikeresek voltak. Folyamatosan figyeltük a pályázati és program 

lehetőségeket.  Az öko-iskolai tevékenységünket folyamatosan továbbfejlesztettük, a tervezett 

feladatok megvalósítása pedig a határidők betartásával történt. 

Szakkörünknek 2 hetente egy alkalommal voltak a foglalkozásai, melynek tagjai főleg a 

jelenlegi 5. és 6. évfolyamból jelentkező tanulók voltak. A foglalkozásokat délutánonként az 

iskola fűszerkertjében illetve a technikateremben tartotta Simon Gábor. Eredményesen 

fejlesztették az iskola kiskertjét: új fűszernövényeket telepítettek, és új parcellát alakítottak ki 

az egynyári növényeknek. A kert virágaiból tavasszal szörpöket készítettek (bodza, jázmin, 

levendula). A kiskert több alkalommal volt helyszíne közös főzéseknek, ahol az ott termelt 

zöldségeket is felhasználták. Ezen kívül készítettek viaszgyertyákat, dióhéj játékokat, 

foglalkoztak fafaragással és a népművészeti kiállításon a szakkörösök is bemutatták kézműves 

munkáikat. 

Több alkalommal iskolán kívüli programot is szerveztünk a helyi szervezetek meghívásával, 

lehetőségeik kínálatával átgondolva. Tanulóink eredményesen vettek részt környezetismereti 

levelezős versenyen (Rajtunk is múlik) és szépen szerepeltek természettudományi 

csapatversenyeken is, az állatok világnapja alkalmából rendezett csapatversenyen az 

állatkertben. Több madáretetőt helyeztünk ki a tél folyamán és figyeltük a madarak téli életét. 

Alsósaink DÖK - napjukon a VKSZ egész napos programján vettek részt széleskörű ökológiai 

játékokat próbálhattunk ki, hasznos, informatív bemutatásokat nézhettek meg, melyek a Föld 

jövőjéről és környezetvédelmi tennivalókról szóltak. Felsőseink ez alkalommal a Cuha 

pataknál jártak és bebarangolták a csodálatos tájat. Megtapasztalták a természet csendjét és 

egyedi sajátosságát amire még nagyon sokáig szükségünk van. A túra végén számháború zárta 

a programot, ahol mindenki remekül érezte magát. Kiderült, hogy tanulóink is nagyon szeretik 

a természetet, csak az érzékenyítés szerepe fontos még.  

Márciusban a Víz világnapja alkalmából kiírt pályázatra is küldtünk alkotásokat  iskolánkból 

a Bakony karszthoz. Többen beküldték fényképeiket a FOTÓ pályázatra , melyen első és 

második helyezettek lettek, sőt különdíjat is iskolánk tanulója hozhatta el. Áprilisban 

hagyományos FÖLD napi programunkat tartottuk, melyet már összehangoltan szervezünk 

évek óta egy alsós és egy felsős kolléga. Pályázatot hirdettünk ez alkalomból PÓLÓ-logó 

címmel, mely sajátos, kreatív elgondolásokat várt a Föld megóvására. Büfésünk is 

csatlakozott ezen a napon . A tanulók és szüleik ezen a napon természetkímélő járművekkel 

érkeztek ill. a tömegközlekedést, gyaloglást választották az iskolába érkezéshez. Színes 



előadást tartottunk tanulóinknak a könyvtárban egy kisfilm bemutatásával. Közben pedig a 

nagyobbak elindultak a kerékpáros felvonulásra. 

Reál munkaközösségben felső tagozaton, nagy hangsúlyt kapott, hogy jobban odafigyeljünk 

és eredményesebbek lehessünk természetismereti tárgyak területén. Ezért belső mérési tervet 

dolgozgattunk ki a kollégákkal és tervezzük ennek kipróbálását a következő tanévben 5. és 7. 

évfolyamon. Szeretnénk visszajelzést kapni, mit hangsúlyozzunk még, milyen területen 

vannak hiányosságok diákjainknál. 

Ősszel minden alsós osztály ültetett tulipán hagymákat az iskolaudvar különböző erre 

alkalmaz területein. Tavasszal boldogan figyelték a virágok fejlődését, és gyönyörködtek 

színpompás virágzásukban. 

Tanév végén elégedettségmérést végeztünk a diákok, a pedagógusok és a szülők körében az 

öko-iskolai tevékenységünkkel kapcsolatban. A mérés tapasztalatai alapján elmondható, hogy 

mindhárom kör egyértelműen támogatja a cím újbóli pályázását. 

Köszönet a gyerekeknek és a résztvevő kollégáknak! Úgy érezzük hasznos a tevékenységünk 

a tanulóink körében, folytatjuk tovább munkánkat a fenntarthatóság jegyében. 

Kiállítások a tanév során: 

- Decemberben . honismereti kiállítás 

- Farsang idején: a Felsőörsi Hímző Kör kiállítása – a hímzés bemutatása, 

megszerettetése. 

- Húsvét idején: „Tavaszi szél vizet áraszt” címmel az iskola dolgozói mutatták be 

kézműves munkáikat. 

- Májusban: a tanév eredményeinek bemutatása – oklevelek, serlegek kiállítása. 

Részt vettünk ebben az évben is számos pályázaton, vetélkedőn, városi rendezvényen: 

- Európai mézes reggeli program. 

- Nagy Európai Karácsonyfadísz csere. 

- Víz világnapi rajzpályázat. 

- BakonyKarszt városi vetélkedő. 

- Nemzetközi rajzpályázat. 

- Happy hét. 

- A világ legnagyobb tanórája. 

- Csapatvetélkedő az állatok világnapján a veszprémi állatkertben. 

- Városi autómentes nap. 

- Témahetek: Pénz7 és Fenntarthatósági témahét. 

- Közös séta és sportverseny fogyatékos gyerekekkel. 



- Vetélkedő a Hulladékcsökkentési héten. 

- Generációs kapcsolatok: több diákot korrepetáltak a tanév során nyugdíjas 

pedagógusok. 

- Esélyórák voltak alsó- és felső tagozatosoknak is fogyatékkal élők közreműködésével. 

- Drog prevenciós foglalkozások a felső tagozaton. 

- Az iskolai védőnő irányításával minden 8-osok megismerkedett az újraélesztés 

alapjaival. 

- A pályaorientációs napon sok szülő közreműködött abban, hogy diákjaink minél több 

szakmát ismerhessenek meg. 

- Föld napja: a hagyományos programok mellett Polo-logó pályázatot hirdettünk, és 

„zöld” pólókat készíttettünk. 

- DÖK-nap: felsősök túráztak, az alsósok a VKSZ ZRT. Fenntarthatóság mindenkor 

című rendezvényén vettek részt. 

- Gyűjtöttünk papírt, elemet és kupakokat. A Pontvelem Okosprogram keretében 

elektromos kütyüket gyűjtöttünk, olyan eredményesen, hogy alapítványunk 

pénzjutalmat kapott. 

- Cipősdoboznyi szeretet: karácsonyi ajándékgyűjtés a környékünkön élő rászoruló 

gyermekeknek. 

- Boldogság órákat tartottak felsős kollégák. 

- DADA: 3. és 4. évfolyamosoknak. 

- Látogatás a Bűvös-völgybe. 

- Év végi jutalomkirándulás az arra érdemes gyerekeknek. 

- Cserediák kapcsolat. 

Terveink a következő évre: 

- szabadtéri tanterem kialakítása a kiskert mellett 

- raklapokból kialakított öko-sarok létrehozása a Mini-galériában 

- szelektív hulladékgyűjtő dobozok elhelyezése az iskolán belül 

 


