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A járványhelyzet nem kedvezett hagyományos ökoiskolai programjainknak, így leginkább azt 

lehetne sorolni, hogy mit nem tudtunk megvalósítani a korlátozások miatt. Környezeti 

nevelésünk visszaszorult a tanórai és osztálykeretek közé, és volt, amit online tudtunk csak 

megvalósítani. 

Azért a nehézségek ellenére igyekeztünk idén is kiemelten figyelni a környezeti nevelésre. 

Egész tanévben folyamatosan gyűjtöttük a használt elemet és műanyag kupakot. Az alsósok 

tulipánhagymákat ültettek az udvaron és gondozták az évelő virágokat. Ősszel a kicsik lelkesen 

közreműködtek a lehulló falevelek összegyűjtésében. A felső tagozat kapcsolódott „Az 

egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek” (azaz a Magyar Diáksport 

Napja) témanaphoz. Karácsony előtt adományokkal segítettünk a rászoruló családoknak 

(játékokat, tartós élelmiszert gyűjtöttünk), sok-sok karácsonyi üdvözlő lapot készítettek 

diákjaink egyedül élő idős embereknek. Idén is részt vettünk a „Nagy Európai Karácsonyfadísz-

csere" nemzetközi programban. 

A korlátozások miatt a föld napját ebben az évben sem tudtuk a megszokott módon ünnepelni, 

ráadásul ekkor még csak az alsós gyerekek járhattak iskolába. Ők azért a nehézségek ellenére 

igyekeztek április 22-ét emlékezetessé tenni: gondozták az udvaron található virágoskerteket, 

dekorációkat készítettek az osztályokba és a közösségi terekre, környezetvédelmi 

foglalkozásokat tartottak és zöld pólóba öltözve az aulában létrehozott élőképpel hívták fel a 

figyelmet a föld napjára. 

Új kezdeményezésünk az ősszel elindított Zöld Naptár volt, ahol a gyerekek közreműködésével 

megjelenítettük az éppen aktuális jeles zöld napokat, melyekről rövid ismertető is olvasható 

volt. A diákok jól fogadták a kezdeményezést, érdeklődéssel tanulmányozták a felkerülő 

képeket, információkat. Sajnos a karantén miatt megszakadt a folyamat, de jövőre 

mindenképpen szeretnénk újraindítani. 

Nem sikerült a szelektív hulladékgyűjtők tantermekben való kihelyezését sem megoldanunk, 

ez is a következő időszak feladata lesz. 

A kültéri tanterem kialakítása is várat magára, de semmiképpen sem vettettük el az évek óta 

dédelgetett ötletet. Fűszerkertünk sem kapta meg azt a gondoskodást, amit az előző években, 

így új növények nem virulnak benne. 

A tanév végéhez közeledve a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatta 

iskolánkat az udvar zöld területeinek megújításában, melynek köszönhetően sikerült az elsős 

udvar kissé megfogyatkozott sövényét kipótolni. A bokrok ültetésében segítettek a gyerekek is, 

így reméljük, szívügyüknek tekintik majd ezek gondozását is. 

 


