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2018/19-es tanév 

Ökoiskola 

• Az ökoiskolai munkaterv összeállításában, ebben a tanévben is a számíthattunk az 

ökocsoportra. 

• Tanév  első megmozdulása szeptemberben a mobilitási hét volt  "Mozdulj a klímáért 

2018"! mottóval. Ennek kapcsán kirándulásokat szerveztünk a Sóstóra, Rácbányába 

illetve az Aszalvölgyi-árokba. Az alsó és a felső tagozat osztályai egyaránt kivették 

részüket ebből a programból. Ennek köszönhetően az akcióra mozgósító iskolák közül 

az előkelő 3. helyet szereztük meg. Munkánkat idén is kupával köszönték meg.   

• Novemberben fogadtuk a mobil planetáriumot. A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy 

az előadásokat 450 tanítványunk élvezte. Sajnos még így is kevesebben, mint ahányan 

szerették volna, pedig két napot szántunk rá. 

• A Herman Ottó-udvarban kialakított kiskerteket nagy lelkesedéssel vették birtokba a 

természet-irányultságú osztályok tanulói. Tavasszal kert-szépségversenyt is 

rendeztünk. Igazán fantáziadús kiskertek készültek! 

• A folyosói-, tantermi növények gondozása most kisebb lelkesedéssel folyt. Erre 

nagyobb hangsúlyt kell fordítanunk jövőre.  

• A Sóstó bemutatására a felső tagozatosok számára pályázatot írtunk ki. Sajnos erre 

kevés pályamunka érkezett be, és ezek sem voltak összemérhetők egymással - például 

érkezett néhány fotó, rajz, és ppt. Jövőre ezért meg fogjuk ismételni a pályázatot, 

bevonva a 3-4 évfolyamot is és erősebb támogatást kérünk az osztályfőnököktől. 

• Előadót a Sóstón  a helyszínen hallhattak az oda kiránduló osztályaink. Ez 

mindenképp nagyobb élményt jelentett, mint fényképen nézegetni az ottani 

élőlényeket. 

• A Víz világnapja kapcsán minden osztály a témához kapcsolódó totót töltött ki. Az 

osztályfőnök döntése alapján csoportokban, párokban vagy egyénileg. Ezen a napon 

egy villámcsődületet is szerveztünk. Az iskola előtti téren egy vízcseppet formáltunk 

kékben. 

• Az év madara és az év fája akciót az osztályok saját körben oldották meg, a kialakult 

szokásnak megfelelően. Az osztályok által elkészített faliújságokat pontozta az 

ökocsoport és az osztályok közötti pontversenybe ez is beszámított. Mint ahogy a 

papírgyűjtések eredménye is. 



• Fodor Tamás kollégánk a tanév folyamán többször is szervezett kerékpártúrát például 

a Fehérvárcsurgóra a víztározóhoz, vagy a  Velencei-tóhoz. 

• A szelektív gyűjtés támogatását céloztuk meg azzal is, hogy részt vettünk a "Zölden 

jobb!" akcióban. Közös fényképet készítettünk az erre az alkalomra zöld felsőbe 

öltözött gyerekekkel a tornateremben. Az időjárás kedvezőtlen volt, ezért a fotózásra a 

tornateremben került sor, ami nehezítette az igazán jó kép elkészítését. 

• Májusban nyújtottuk be az Örökös Ökoiskola címre pályázatunkat. Amennyiben 

sikeres lesz, a programok dokumentálásra nagyobb figyelmet kell fordítanunk!  
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