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Az elmúlt évekhez hasonlóan ősszel került megrendezésrea Diákszervezet által 

szervezett hulladékgyűjtés.A hagyományos papírgyűjtés mellett újult erővel folyik a 

használt elemek és e-kütyük gyűjtése a pont-velem program keretében.A téli gyűjtő 

versenyen egyik tanulónk országos 6. helyezést ért el, aki ezért ajándékot kapott, 

ésa tanév során többen jutottak értékes ajándékokhoz a megszerzett pontokból való 

vásárlással. Tanulóink szorgalmas gyűjtése révén a mobiltelefon gyűjtésében a 

megyében folyamatosan az első, elemgyűjtésben pedig a 3. helyen áll iskolánk.  

Kétszer vettünk részt a tanév során a város által szervezett szemétszedési akción. 

Az állatok világnapja alkalmából az idén is megtartottuk az 5. évfolyamon a már 

hagyományos témanapot.Csoportonként ismerkedtek meg a diákok hazai 

veszélyeztetettállatfajokkal és a készített prezentációjuk segítségével mutatták be 

azokat társaiknak. A témanap délutánján a bemutató után az ismertetett 

állatokkalkapcsolatban vetélkedőt szerveztünk, plakátkészítésésjátékos 

sportvetélkedő is a program része volt. 

Alsós és felsős diákok is részt vettek a felelős állattartással kapcsolatban 

tartottelőadáson és vetélkedőn. Ehhez kapcsolódott a „Kis kedvencem” című 

fotópályázat.  

Az egészségnevelési hónap és az adventi díszítés is az öko-iskolai 

tevékenység részét képezte. 

A Curie környezetvédelmi versenyre való felkészülés során a résztvevő 15 

diák az idén a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal, a felszín alatti és feletti vizekkel 

kapcsolatban tett szert új ismeretekre. 

A Pinkamindszenti Közösségi Házzal közösen meghirdetett pályázatra felsős 

diákjaink készítettek használati tárgyakat, anyagok újrahasznosításával. 

Ugyancsak az újrahasznosítás volt a célja, a Csodaszarvas Tájpark által 

meghirdetett „ A hulladék nem szemét” pályázatnak, ahol iskolánk ötödikes diákjai 

bekerültek a legjobb 16 csapat közé. 

Részt vettünk a fenntarthatósági témahéten: 

A Zöld Okoskupán 12 felső tagozatos csapatunk vett részt, az „Ahol a fák égig érnek” 

pályázatot ötödikes diákok készítették el. A digitális témahéthez kapcsolódva egy 

közös délutánnal zártuk le az országosan meghirdetett két témahetet. 

A tanév során előtérbe kerültek a nem hagyományos ismeretszerzési módszerek: pl.: 

projektek, üzemlátogatások, kísérletek, erdei iskola, a Határtalanul pályázat 

keretében lebonyolított szlovákiai kirándulás. 

A szülők segítségével megújult az A épület udvara. 

Kitöltöttük a 2017. évi munkánkkal kapcsolatos ökoiskolai kérdőívet és pályázatot 

nyújtottunk be az örökös ökoiskolai címért. 

Új együttműködési megállapodást kötöttünk. 

Az ökoiskola munkaterve magába foglalja minden munkaközösség 

környezetvédelemmel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos feladatait, programjait, 

így azokról a munkaközösségek beszámolóiban hallhatunk. 

 

Köszönet minden nevelőnek a programok előkészítésében, lebonyolításában nyújtott 



segítségért, és minden egyéb, itt fel nem sorolt munkáért, ami az öko-iskolai 

célkitűzést szolgálta. 

Körmend, 2018. június 10. 

Pendli Gáborné 
 


