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ÖKO-ISKOLA 

 

Az ökoiskola munkaterve magába foglalja minden munkaközösség 

környezetvédelemmel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos feladatait. 

A következőkben így csak néhány nagyobb közösséget érintő program illetve az öko-

-iskola szempontjából kiemelt fontosságú tevékenység felsorolása következik: 

 

 Elkészült szülői segítséggel, a Diákszervezet anyagi támogatásával az ÖKO-

fal, a szaktanterem mellett. A diákok alkotásai és fontos információk pl.: 

versenyfelhívások és eredmények, programokkal kapcsolatos tudnivalók, stb. 

jelennek meg itt. 

 Az állatok világnapja alkalmából az idén az 5. évfolyamon témanapot 

tartottunk. Csoportonként ismerkedtek meg a diákok hazai veszélyeztetett 

állatfajokkal és a készített prezentációjuk segítségével mutatták be társaiknak 

ezeket. A témanap délutánján a bemutató után az ismertetett állatokkal 

kapcsolatban vetélkedőt szerveztünk, plakátkészítés, békahajtogatás, és 

játékos sportvetélkedő is a program része volt.  

 Látogatást tettünk a már örökös öko-iskola címmel rendelkező Szombathelyi 

Neumann János Általános Iskolában. 

 Hagyományos papírgyűjtés mellett újult erővel folyt tovább a használt elemek 

és telefonok gyűjtése a pont-velem program keretében. Az idei tanévben több 

diákunk tudta pontjait értékes ajándékokra váltani. 

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

tevékenység részét képezte. 

 A Curie környezetvédelmi versenyre való felkészülés során az iskolánkból  

résztvevő (4-8. évfolyam)  28 diák az idén a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal, a 

digitális szennyezéssel, világnapokkal, világörökséggel kapcsolatban tettek 

szert új ismeretekre. Az iskolánkban megrendezett regionális fordulón Vas és 

Zala megyéből érkeztek a versenyzők. Diákjaink közül 2 csapat is sikeresen 

szerepelt a szolnoki országos döntőben. 

 A hagyományos tőzike túrán, több mint 100 diák és 11 nevelő vett részt. 

 A fenntarthatósági témahéten az országosan meghirdetett pályázatok közül a 

Fenntarthatósági Kupán, a szelektív gyűjtésben és az iskolakert pályázaton 

vettünk részt. Ez utóbbiban a szülők és nevelők által felajánlott 

gyógynövényeket ültették el a tanulószobás diákok, Pusztai Ferenc  tanár úr 

vezetésével. Saját, iskolai, fotó-, irodalmi-, természettudományos pályázatokat 

is hirdettünk, egészséges táplálkozás témakörben. 

Az országos témahétbe való bekapcsolódás miatt, a tervezett, megújuló 

energiaforrásokkal foglalkozó három hetet meghaladó projektet egy következő 

tanévre halasztottuk. 

 

 

 



 A hetedik évfolyam diákjai a Határtalanul pályázat keretében Szlovéniában 

jártak. 

 A természettudományos gyakorlatok óra keretében a hegyhátsáli 

csillagvizsgálóban, a körmendi biofűtőműben és szennyvíztisztítóban tettünk 

látogatást. 

 Az erdei iskolában a hatodik évfolyam diákjai ismerkedtek az Őrség védett 

értékeivel. 

 

 

Köszönet minden nevelőnek a programok előkészítésében, lebonyolításában nyújtott 

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

célkitűzést szolgálta. 

 

 

Körmend, 2017. június 9.      

Pendli Gáborné 


