Ökoiskolai beszámoló

 Idén is zökkenőmentesen alakult meg az öko- felelősökből a
diákképviselet és készült el az ökoiskolai munkaterv. A felelősök nagyon
fegyelmezetten és lelkesen közvetítettek az osztály és az ökocsoport
között. Dicséretet érdemel az ötödik és hatodik évfolyam minden
osztálya, valamint a 7.a és c , 8.a és c osztályok képviselői.
 Jutalomként az idén először lehetőségünk volt a Velencei-tavon egy
kenuzásra is elmenni, ahol szakvezető segítségével még jobban
megismerhették a gyerekek a tó élővilágát.
 Mindkét papírgyűjtéskor döbbenetes mennyiséget sikerült
összegyűjtenünk a szülői támogatásnak köszönhetően. Jó lenne, ha az
iskolai szelektív gyűjtőket is visszakaphatnánk és újra működhetne a
gyűjtés (papír, műanyag), bár erre nem nagy az esély.
 Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos bemutató foglalkozáson vettünk
részt a Munkácsy Általános Iskolában, amelyen egy jól használható
társasjátékot is kaptunk. Idén ezt elsősorban a 4. évfolyam használta.
 Részt vettünk a Mobilitási hét rendezvényein, és munkánkat kupával
jutalmazták városi szinten, mivel a 2. helyezést értük el a mozgósított
gyerekek számát illetően a város iskolái között (általános és középiskola
együtt). Városismereti séta, kirándulás Rácbányába és az Aszalvölgyiárokhoz, kerékpáros felvonulás, stb.
 Idén ősszel nem rendezték meg a Csillagok nyomában című túrát a
Sóstón, a terület rendezése miatt, de reméljük, hogy jövőre újra indul a
már a megszépült, rendezett helyszínen.
 Az idei tanévben a Velencei-tó jobb megismerését tűztük ki célul, ennek
kapcsán pályázatot hirdettünk a felsősök számára, ahol rajzaikkal,

verseikkel, történeteikkel mutatkozhatnak be. Sajnos nem túl sok
pályamunka érkezett be, de azok színvonalasak voltak. Az alkotások a
Herman Ottó-udvarba kerültek. A legaktívabbak a 6. c osztályosok voltak.
 Ebben a tanévben novemberben rendeztük a kisállat bemutatót. Idén egy
galambtenyésztő bácsi díjazott galambjait lehetett különlegességként
megtekinteni. A délután sikeres volt, és ennek az volt az oka, hogy
elviselhető számú állatot hoztak a bemutatóra. Minden résztvevő gazdi
oklevélben és csokiban részesült.
 A folyosói virágok gondozásában nagy eltérések vannak. Bár ezt a
munkát a takarító nénik néhány helyen átvették, mégis maradtak lelkes
osztályok, akik kitartottak vállalásuk mellett, és jó példával szolgáltak a
többiek számára. Így a 7.a, 6.c 8.c osztályok dicséretet érdemeltek.
 Újra tudjuk használni mindkét komposztálót. Az összetört komposztáló
javításáért köszönet Ádám Zsuzsának és Kömives Attilának.
 Az Állatok világnapja alkalmából rendezett versmondó versenyen
indultak tanítványaink, és Braun Hanga különdíjas lett.
 Az önkormányzat környezetvédelmi felelőse a Gaja Egyesülettel karöltve
a város ökoiskoláinak szorosabb együttműködésére tett kísérletet. A
munka java jövőre indul, kíváncsian várjuk.
 Az év madara és fája programot idén is meghirdettük az osztályaink
számára. Sajnos nem minden osztálynak jutott rá kellő energiája,
figyelme. Kiemelkedőt alkotott viszont a 6.c, 6.d,7.a, 8.a. 8.b.
 Látogatást tettünk a vízmű laboratóriumába a Víz világnapja alkalmából.
Ebben az 5.b osztály vett részt.
 A Herman Ottó-udvarunk megújult. A természet irányultságú osztályok
lelkesen vetettek, palántáztak, öntöztek az újonnan kialakított ágyásokba.
Kerti szerszámokat, vízcsapot is kaptunk a munkához. Az asztalok és
székek pedig a kinti foglalkozásokat is kényelmesebbé teszik.

Reméljük a következő évben még több kollégát és gyereket nyerünk meg
a fenntarthatóság és környezetvédelem ügyének!

Székesfehérvár, 2018. június

Tóth Istvánné

