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Ebben a tanévben kiemelt projektünk volt a tavalyi tanévben elnyert ÖKO iskolai cím 

megtartása, fejlesztése, illetve az iskolakert kialakítása. Ezeknek a feladatoknak a járvány miatt 

csak részben tudtunk megfelelni. 

Az ÖKO munkacsoport ebben a tanévben is az iskolai munkatervhez kapcsolódva dolgozta ki 

tennivalóit. Meghatároztuk az idei programokat, tennivalókat, és kértük valamennyi kolléga 

tevékeny részvételét. 

A felső tagozaton bevezettük a környezetvédelemről szóló osztályfőnöki órákat. 

Újdonságként az ÖKO hirdetőtáblát megpróbáltuk osztályonként díszíteni havi bontásban, az 

aktualitásoknak megfelelően. Ezen a téren még van javítani valónk, nem sikerült 

maradéktalanul megvalósítani a feladatot. 

Beindítottuk a kerékpárral az iskolába mozgalmunkat, aminek keretében a harmadikosok még 

egy kis vetélkedőt is szerveztek az udvaron. 

A DÖK segítségével papírgyűjtést szerveztünk, és beindult az „ÖKO” őrjárat a felső tagozaton. 

Szintén a DÖK szervezésével megünnepeltük a Kézmosás világnapját, és hangsúlyt fektettünk 

ezen a napon az egészséges életmódra is. 

A már hagyománnyá vált őszi „árvácska programunkon” kis elsőseink szorgosan ültették a 

virágokat a kertben szülői segítséggel. 

Az őszi játszóház az újrahasznosítás jegyében zajlott, melyen alsós tanulóink örömmel alkottak 

a már kidobásra ítélt anyagokból. 

Az udvar rendben tartásához lombgyűjtéssel járultak hozzá a gyerekek. 

Nagy sikere volt az adventi időszakban az újrahasznosítás keretében tartott ÖKO 

projektnapunknak is. A gyerekek egy egészséges életmódot feldolgozó akadályversenyen 

vehettek részt, majd az alsósok Luca-napi vásárt tartottak, a felsősök pedig az „ÖKO” 

karácsonyfára készítettek díszeket. 

Növényeink öntözéséhez minden alsós osztály kapott öntözőkannát, így locsolásuk sokkal 

egyszerűbbé vált, amit a növényeink is megháláltak.  

Sajnos a korona vírus átírta a második félévre tervezett feladatainkat, ezért a kiskertünk 

kialakítására a következő tanévben kerülhet sor. 

Jeles napjainkat online formában megtartottuk a gyerekeknek, játékok, videók küldésével, 

amire sok pozitív visszajelzést kaptunk. A 2.c osztály online erdei iskolában is járt. 

A témaheteket ősszel kell megtartanunk a központi utasítások szerint. 

Köszönöm az iskola tantestülete, tanulóközössége, és a technikai dolgozók segítségét! 
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