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ÖKOiskola  beszámoló 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk akkreditált ÖKOiskola. Iskolai munkatervünk összeszedte, rendszerezte 

iskolánkra, a tanulói közösségre szabott programját, mely alapján az iskolai programunkból az 
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alapelvek, a jövőkép a következő:  

„ … A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése. Legfontosabb értéktartalmai a fenntartható fejlődéssel a jövő nemzedékek 

életminőséghez fűződő jogaival, a bioszféra iránti felelősségünkkel kapcsolatosak, ezért 

hangsúlyosan erkölcsietikai irányultságúak, attitűdöket és szokásokat formálóak. 

Célja a természet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer 

érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. 

A környezeti nevelés hosszútávú céljai: A környezettudatos állampolgárrá nevelés, melynek 

érdekében képessé kell tenni diákjainkat: A környezetvédelem szükségességének felismerése 

Annak a ténynek a megértése, hogy az emberiség jóléte a természet megújuló képességének 

függvénye Ki kell alakítani diákjainkban a környezettudatos magatartást és életvitelt 

környezetkímélő, takarékos magatartást.  

A célok eléréséhez a következő készségek kialakítása és fejlesztése szükséges: 

  Problémamegoldó gondolkodás  

 Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód szintetizálás, analizálás  

 Kreativitás  

 Együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód  

 Vitakészség, kritikus véleményalkotás  

 Részvétel és cselekvés …” 

 

“A fenntartható fejlődés a béke magva.”  

(Dr. Wangari Maathai, Nobel-békedíjas.) 
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Szeptembertől decemberig ÖKO szemléletű 

tevékenységeink, munkáink 

 

 ÖKOkézműves szakkör:  

-cd lemezek, maradék gyöngyök felhasználásával mandala készítése 

-papírhulladékból szalmagyöngy készítése 

o -papírhulladékból virágformázás 

-papírkoszorúk osztályterem dekorálására 

-fémhulladék újrahasznosítása, képkeret készítése 

-papírhulladékból adventi dekorációk készítése 

 

 ÖKO-Hírek faliújság 

egész évben aktualitásokkal feltöltve 

 

 őszi papírgyűjtés iskolánkban 

 

 Városi Mobilitás Hete programba bekapcsolódás: 

-„érdekes kísérletek” környezetvédelmi szemszögből c. programba bekapcsolódás 

-„Zöld város” c, fotópályázaton való részvétel 

 

 Madarászás. Szakképzett madarász bemutató, foglalkoztató előadása a 3. osztályban 

 

 Természet-és környezetvédelmi foto-és rajzpályázaton való részvételek: 

 -Hogyan képzeled el a pihenőparkunkat? c. városi rajzpályázat- díjazottak: 1.hely 

 2. hely,  

-„Óvd a Földet” c. országos rajzpályázat 

 „ZÖLDvásárhely” fotópályázat: díjazottak-1. hely,  

                                                                           2.hely,  

                                                                           különdíj 

 „Zöld Város” c. országos  pályázat 8.a részvételével 

 LIDL egészséges életmód c. fotópályázata (kiemelt alkotónk lett) 
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 „Jövő városa” c. zöld pályázat, országos  pályázat 5.a részvételével- díjazott: 

                                                                                                                         különdíjas 

 CETELEM programban való részvétel 5.a osztállyal „Plasztikmentes jövő”- díjazott 

fődíj (150.000 Ft) 

 „Te mit teszel a Földért” c. országos környezetvédelmi pályázatban való részvétel az 

5.a osztállyal 

 

Iskolai meghirdetésű Tegyünk együtt a földért környezetvédelmi levelezős verseny 

meghirdetésé –egyházmegyei és városi általános iskolások részére. 

 alsó, felső tagozatból több csapat indítása 

 Csapatok feladata:  

1. feladatlap megoldása/csapat/alsó-felső tagozat 

 2. újrahasznosítás, kézműves feladat. Alsó tagozat: műanyag kupakok felhasználásával 

                                                            Felső tagozat: cd lemezek felhasználásával 

 

Januártól tanév végéig ÖKO szemléletű tevékenységeink, 

munkáink 

 

ÖKOkézműves szakkör:  

 Január a papírmunkák hónapja 

 Február a fémdobozok hónapja 

 Március a műanyagdobozok hónapja 

 Április a húsvéti dekorációk hónapja  

 Május a textilmunkák hónapja 

 Június a hulladékanyagok feldolgozásának hónapja 

 

Iskolai meghirdetésű egyházmegyei környezetvédelmi pályázat: 

beérkezett:   35 db csapatmunka 
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munkaközösségi feladat:  

 javítás,  

 kézműves darabok zsűrizése,  

 kiállítás szervezése, rendezése,  

 oklevelek, emléklapok, ajándékcsomagok összeállítása 

 ünnepélyes eredményhirdetés 

Tavaszi papírgyűjtés iskolánkban 

Természet-és környezetvédelmi fotó-és rajzpályázaton való részvételek: 

 Fogadj örökbe egy madáretetőt! c. városi programhoz csatlakozás. 5.a osztály 

 Madáretetés télen c, városi rajzpályázat 

 Sünik téli etetése c. városi rajzpályázat 

 Garden c. országos rajzpályázat a gyümölcs-zöldség fogyasztás felhívására . 5.a 

osztály 

 Nap, Föld, és időjárás c. fotópályázaton való részvétel 

 ENSZ alapelveit magában rejtő óriásplakátok tervezése, megalkotása a 

fenntartható életről. Országos rajzpályázat, több csapat dolgozott a témakörben 

alsó, és felső tagozatból is 

 „Te tegyél érte!” Élhető város c. makettkészítő pályázat újrahasznosított 

alapanyagokból. Országos pályázat. 5.a osztály csapatai 

 Mutass jó példát! c. országos rajzpályázat 

 SDG for kids c. országos rajzpályázat (fenntartható élet)- 4 csapat 

 „Tiszta levegő” c. országos plakát készítő pályázat – 5.a osztály 

 „Hogyan éltek Ti egészségesen?” c. országos rajzpályázat 

Előadást hallgattunk meg a „Sünik téli etetése” c. városi rajzpályázat különdíjasaként a 

tudatos állattartás címmel. 

A 3.b osztály egész telet átölelő programja a téli madáretetés. 

 külön gyűjtik az iskolagyümölcs program keretében megmaradt almacsutkákat a 

madaraknak 

 az osztálynak saját madáretetője van az iskolánkban, amit szülői segítséggel 

készítettek. 
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 minden érdeklődő diák kapott otthonra madáretetőt, amit újrahasznosított 

alapanyagból, tejfölösvödörből készítettek. Osztálypénzből vett magvakkal etetik a 

madaraikat iskolánkban, és az otthoni etetőkben is. 

 Az 5.a osztály egy városi szervezésű madáretető programban „örökbe fogadott” 

egy, a                          Kertvárosban kihelyezett madáretetőt, amit egész télen ellát 

madáreleséggel. 

 Happy Hét aktuális témáinak kiplakátolása iskolánban 

 5.a osztály a hűvös időkben  külön dobozban gyűjti az almacsutkákat, melyet a 

madarak etetésére szán, és k is helyezi azokat az etetőkbe. 

 2.0 osztály egészségnapot tartott iskolánkban, ahova több meghívott vendég is 

érkezett, és foglalkozásokat tartottak a gyerekeknek. 

 Te szedd! – egész iskolát átölelő országos szervezésű program. 

 5.a osztály, és az 1.a osztály közösen vett részt a nyertes pályázatában: Zöld 

fűszerkert c. városi ÖKO program 

Keretében 100.000 forintot nyertünk, mely összegen magyarországi őshonos  

fűszernövényekből kellett készítenünk fűszerkertet, melyet a gyerekek ültettek, és 

gondoznak a tanév során. 

 

„Válasszunk bármilyen úti célt, ne felejtsük el soha, hogy ne hozzunk magunkkal mást, 

csak fotókat, és ne hagyjunk ott mást, csak a lábunk nyomát.” 

Simon G. Dures 

 

 

Hódmezővásárhely, 2019. 05. 15. 

 

……………………………………… 

Juhászné Wolf Edit  

igazgató 

 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Simon_G._Dures
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