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Az idei évben újra lehetőségünk volt hagyományos zöld programjaink nagy részének 

megvalósítására: gyűjtöttünk papírt, elemet, kupakot, volt Aqua Challenge, Happy-hét, 

megemlékeztünk jeles zöld napokról, ültettünk tulipánhagymákat, karácsonykor gyűjtöttünk 

adományokat a Vackoló állatmenhelynek, lehetőségeink szerint törekedtünk a szelektív 

hulladékgyűjtésre, részt vettünk a zöld diákparlament munkájában. 

A Csalán Egyesület támogatásával új növényeket ültettünk a hátsó udvaron, pótolva a kipusztult 

bokrokat, virágokat. A kiskertben ősszel raklapokból két magaságyást készítettünk, melybe 

tavasszal borsót, hagymát, salátát és retket ültettek a gyerekek. 

A Hybridart Management kiválasztotta iskolánkat a Veszprém-Balaton 2023 EKF felvezető 

programsorozataként megvalósuló kezdeményezésben, mely során környezettudatos 

szemléletformálásra és alkotásra hívták diákjainkat. Műanyag szelektív gyűjtőpontokat és egy 

kreatív kupakgyűjtő felületet helyeztek el az iskolában, ahová hetekig hordhatták a gyerekek a 

kupakokat. Emellett kézműves foglalkozást tartottak a 4.b osztályosoknak, akik kis használati 

tárgyakat, díszeket készíthettek visszagyűjtött alapanyagok felhasználásával (Trash Art alkotói 

workshop). 

Több alkalommal tartottak rendkívüli órákat külső szervezetek: a Kabóca Bábszínház előadást 

és interaktív foglalkozásokat tartott az alsósoknak a fenntarthatóság jegyében; a Vksz Zrt. a 

város zöldítésével, parkosításával ismertette meg a 3-4-eseket, a BakonyKarszt Zrt. az ivóvíz 

felelős felhasználásával kapcsolatosan tartott szemléletformáló rendhagyó órákat. Részt 

vettünk az általuk meghirdetett Tíz-Víz-Kvíz elnevezésű online vetélkedőben. 

A Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület jóvoltából fém kulacsokat 

kaptak az alsó tagozatosok, használatuk népszerűsítésével próbáltuk támogatni a PET-palackok 

elkerülését, a környezettudatos magatartás kialakítását. 

A Föld napján a kedvezőtlen időjárás miatt a hagyományos kerékpáros felvonulásunk elmaradt. 

Az aulában az iskola tanulóinak nyolcadikosok tartottak előadást a környezetvédelem 

fontosságáról, arról, hogy a fiatalok mennyi mindent tehetnek a Föld védelméért. Idén is 

hirdettünk pályázatot tanulóinknak: petpalackra terveztek címkéket a Föld napja alkalmából. 

Az elkészült alkotásokból kiállítást rendeztünk és jutalmaztuk a legötletesebb megoldásokat. 

A Roll Natural Egyesület szakembere tartott foglalkozást a 2.a osztálynak. Az interaktív, 

játékos előadás témája a környezetvédelem, az egészségvédelem, az élővilág védelme volt. A 

gyerekek gyakorlati tanácsokat kaptak arról, hogyan tudják védeni saját egészségüket, 

környezetük élővilágát. A foglalkozás a környezetvédelmi szemléletformálás mellett a diákokat 

a fogyatékkal élő emberek elfogadására is nevelte, hiszen kerekesszékes szakember vezette azt. 

Május elején a Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület szervezésében 

megrendezett városi Zöld Diákparlament aktív résztvevői és előadói idén 8-os diákjaink közül 

kerültek ki. 



ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGEK 2021/2022-ES TANÉVBEN 

SZEPTEMBER 

 Trash Art alkotói workshop – kupak és petpalack gyűjtés + kreatív kézműves foglalkozás 

(4.b) 

 Autómentes nap (szept. 22.)  

 A Magyar Diáksport Napja (szept. 24.) 

 zöld naptár – folyamatosan aktualizálva 

OKTÓBER 

 Állatok világnapja – állatkerti vetélkedő (felső tagozat) 

– faliújságok 

 A Világ legnagyobb Tanórája (felső tagozat) 

 Aqua Challenge – rajzok, transparensek készültek 

 Papírgyűjtés (okt. 12-13.) 

 Tulipánhagymák és virágok ültetése (alsó tagozat) 

 ÉLJ! – Értem, Látom, Jelzem interaktív játék a Pannon Várszínház színészeivel. A téma: 

a nonverbális kommunikáció. (felső tagozat) 

 Fenntarthatósági beszélgetés – Kabóca Bábszínház (alsó tagozat) 

NOVEMBER 

 a Csalán egyesület támogatásával új növényeket ültettünk a hátsó udvaron, pótolva a 

kipusztult bokrokat, virágokat. 

 a fűszerkert gondozása (felsősök) 

 Szintén a Csalán egyesület pályázati pénzéből két magas ágyás készült 

raklapmagasítókból a kiskertben 

 kulacsokat kaptak az alsósok a Babako-tól 

 Kabóca Bábszínház interaktív foglalkozása a vizek védelmével kapcsolatban 

DECEMBER 

 adománygyűjtés: cipősdoboz akció és a Vackoló állatmenhely állatainak 

MÁRCIUS 

 Happy-hét és a Víz világnapja – a vízivás népszerűsítése 

 zöldségek ültetése a magaságyásba borsó, hagyma, saláta, retek (negyedikesek) 

 Autizmus világnapjára kék virágokat és szélforgókat hajtogattak a gyerekek, amik a 

Színházkertben kerültek elhelyezésre (alsó tagozat) 

ÁPRILIS 

 rendkívüli környezetóra VKSZ. ZRT. jóvoltából (3.b, 4.a, 4.b) – környezettudatossági 

szemléletformálás 



 a Föld napja: faliújságok az egész iskolában, 8-osok rövid előadása az aulában, 

petpalackokra címke készítése (pályázat) – a kerékpározás a rossz idő miatt elmaradt 

 a Roll Natural Egyesület környezeti nevelés programja a 2.a-ban 

MÁJUS 

 a Bakonykarszt rendkívüli tanítási órái 2-8. évfolyamon 

 családi bringatúra a jubileum alkalmából 

 zöld diákparlament 

A következő tanév elején döntenünk kell arról, hogy meg kívánjuk-e pályázni az Örökös 

Ökoiskola címet, erre az ősz folyamán lesz majd lehetőség. Az öko-csoport nagyon bízik benne, 

hogy a nevelőtestület továbbra is tevékenyen támogatja majd a környezetvédelmi 

tevékenységeket, programokat. 


