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Ebben az évben a harmadik ökoiskolai évünket kezdtük meg, és előző évhez hasonlóan 
ökoiskolai munkatervünk a különböző munkaközösségek programjait foglalta magába, ami a 
fenntarthatósággal és kulturális örökségünk megőrzésével kapcsolatos. 

Az első félévben megvalósuló programjaink a következők voltak: 

 Első megmozdulásunk a félévben a szemétszedési akció volt, amelyet a Takarítási 
Világnap alkalmából rendeztünk meg, a tiszta környezet érdekében és, amelyet 10 
napon keresztül végeztünk iskolánk minden egyes tanulóját bevonva. 

 Október 15 –én időben egy kicsit megcsúszva emlékeztünk meg a Zöld-napról. Egy 
fantasztikus csillagászati bemutatót láthattunk, valamint a „Bogaras vagyok” 
formáció kápráztatta el élménypedagógiai módszerekkel tanulóinkat. 

 Az Állatok Világnapját még ugyanebben a hónapban fotókiállítással ünnepeltük meg.  
Iskolánk tanulónak házi kedvenceiből állítottuk össze az aulában a kiállítást. Több 
különleges állat is szerepelt a fotókon, amelyek közül a gyerekek szavazással 
választották ki a nekik legjobban tetsző kisállatot. A három legnépszerűbb és gazdijuk 
is ajándékot kapott. 

 Iskolánk természettudományi versenyen vett részt Szikszón, ahol alsós csapatunk a 3. 
helyet szerezte meg. 

 A DÖK szervezésében idén is megtartottuk a papírgyűjtési akciónkat. 

 Szintén a DÖK kezdeményezésére idén is megemlékeztünk a „Ne vásárolj semmit 
napról”, amely a fogyasztói szokásaink megváltoztatása érdekében vettünk bele az 
éves programjainkba. 

 Ősszel iskolaudvarunk virágtartói új fagytűrő növényekkel újultak meg. 

 Karácsonyhoz közeledvén a hittanos munkaközösség Betlehemkészítési versenyt 
hirdetett, amelyre nagyon szép és színvonalas munkák érkeztek. Különösen jó volt 
látni, hogy a régi hagyományokat felelevenítve a pályamunkák többsége természetes 
anyagból készült. 

 Ebben az évben is megrendeztük immár második alkalommal a karácsonyi vásárt, 
amelyre az osztályok saját készítésű ajándékokkal készültek és a szülőket, 
családtagokat is szívesen láttuk. 

 A Barátság-ház az idén is bekapcsolódott az ökoiskola munkájába, most az 
újrahasznosítás jegyében tervezték és szervezték meg programjaikat, foglalkozásaikat. 

A félév során folyamatosan megvalósuló tevékenységeink az alábbiak voltak: 

 Madáretetők feltöltése  
 Ökofaliújság frissítése. 
 Kupakgyűjtés a DÖK szervezésében. 

 


