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 Az ökoiskola munkaterve magába foglalja minden munkaközösség 

környezetvédelemmel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos feladatait, programjait, 

amelyekről a munkaközösségek számolnak be. 

  

A nagyobb közösséget érintő programok illetve az ökoiskola szempontjából kiemelt 

fontosságú tevékenységek: 

 

Világnapok, jeles napok 

 

- Európai Autómentes Nap (szeptember 22.) 

A 7. b osztály vett részt a pinkamindszenti Közösségi Ház és iskolánk közös 

szervezésében megrendezett programon. Kerékpárral mentek ki nevelők és diákok 

Pinkamindszentre, ahol a Mobilitás Hetével és a világnappal kapcsolatos ismereteket 

szereztek, vetélkedtek. Ezzel a programmal a két intézmény együttműködése is 

tovább bővült. 

- Az állatok világnapja (október 4.):  

Az idén is megtartottuk az 5. évfolyamon a már hagyományos témanapot. Az elmúlt 

évekhez hasonlóan csoportonként ismerkedtek meg a diákok hazai veszélyeztetett 

állatfajokkal és a készített prezentációjuk segítségével mutatták be azokat 

társaiknak. A témanap délutánján a bemutató után az ismertetett állatokkal 

kapcsolatban vetélkedőt szerveztünk, plakátkészítés és játékos sportvetélkedő is a 

program része volt. 

Az alsó tagozatosok megismerkedtek az év halával, rajz pályázatuk témája a „Vízi 

világ” volt. 

 

 Témanapok, témahetek 

 

-„Agrárkaland” című témanap 

A tantermen kívüli tanulást szolgálta a már második alkalommal megszervezett 

témanap, amelyet a pinkamindszenti IKSZT-vel közösen szerveztünk. 

-Fenntarthatósági témahét 

A vírushelyzet miatt a témahét októberben kerül megrendezésre. Ennek ellenére a 

témahéthez kapcsolódó ZöldOkos Kupa fordulói megrendezésre kerültek, aminek a 

megyei fordulóján az egyik ötödikes csoportunk 6. helyezést ért el. Ebben a 

tanévben az energia, klímaváltozás és az egészségnevelés volt a kiemelt téma. 

 

Egyebek (Kiállítások, vetélkedők, szelektív gyűjtések) 

 

-  e-figyelő vándorkiállítás 

Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Egyesülettel kialakított kapcsolatunknak 

köszönhetően e-figyelő című vándor kiállításnak adott otthont február első hetében 



iskolánk. A diákok a naponta használt elektronikai eszközök árnyoldalaival 

ismerkedhettek meg.  

-Az „EnergiaHősök” című vetélkedő 3 fordulója lezajlott, a 4. fordulóra a vírushelyzet 

miatt majd ősszel kerül sor. 

-Szelektív gyűjtések 

A hagyományos papírgyűjtés mellett továbbra is folyik a használt elemek és 

e-kütyük gyűjtése a pont-velem program keretében.  

- Lebonyolítottuk a Curie Környezetvédelmi Csapatverseny területi fordulóját 

- Tőzike-túra 

A Dobogó erdőbe hagyományainkhoz híven túrát szerveztünk alsós és érdeklődő 

felsős diákok, nevelők részvételével.  

 

Diákok, szülők kezdeményezései: 

 

 - Tökfesztivál  

A 8. a osztály diákjainak kezdeményezésére és az ő szervezésükben jött létre a 

Tökfesztivál. A felső tagozatos diákok vidám délután keretében, játékos keretek 

között ismerkedhettek meg többek között a rétessütés, tehénfejés rejtelmeivel.  

-Mosdófelújítás 

Szülői kezdeményezés, munka- és anyagi támogatásának köszönhetően újult meg 

egy leány és egy fiú mosdó. 

-Karácsonyi kézműves vásár  

A szülők által szervezett, saját készítésű termékekből rendezett karácsonyi 

kézműves vásárból befolyt összegek az osztálypénzt gyarapították. 

 

Körmend, 2020. június 15.    

Pendli Gáborné 
 

 


