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A 2018-2019-es tanévben a munkatervnek megfelelően folytatódtak az ökoiskolai programok és 

tevékenységek.  Iskolánk pedagógusai igyekeznek a tanulók általános műveltségét megalapozni, 

felkészíteni a továbbtanulásra, elősegítjük a természettudományos érdeklődésüket, felkészítik őket a 

szabályos közlekedésre, felhívják a figyelmüket az egészséges életmód fontosságára. Közvetlen 

környezetünk megóvása, szépítése is örömteli feladatunk. 

 6.c osztályos tanulóink TÁG TUDOR programon vettek részt A Föld titkai című 

foglalkozáson. 

 A Pont Velem környezetvédelmi szelektív elemgyűjtő programját Kissné Karacs 

Róza folytatta tovább ebben a tanévben is. 

 Februárban szerettünk volna csatlakozni az Iskolakerti Alapozó Alprogram 2019-

hez díszkert kialakítása céljából 

 Fokozott figyelmet fordítunk az osztálytermek tisztaságára, folytatjuk a szelektív 

hulladékgyűjtést. 

 A technikaórák keretében kiemelt figyelmet fordítunk a környezetbarát 

technológiák megismerésére és házilagos alkalmazásainak lehetőségére. 

 Október 4-én, az állatok világnapján kutyás bemutatót tartottunk az iskola 

udvarán a partnerintézmények (óvodák) részvételével, és a korábbi évekhez 

hasonlóan állateledel gyűjtést rendeztünk az állatmenhely számára. 

 Október 10-én 1-8. évfolyamos tanulóink (44 gyermek) a Hortobágy szépségeivel 

ismerkedtek, a daruvonulást nézték meg szervezett kirándulás keretében. 

 Október 19-én napközis csoportjainkkal részt vettünk a Nagytemplom előtti téren 

megrendezett „Utazás az egészség birodalmában” című egészség napi 

programon. 

 Decemberben az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. országos pályázatára neveztünk 

be a következő kategóriákban:  

 

 Bútor-és használati tárgy készítés, funkcióváltás (1 db) 

 Hulladék-és maradékanyagok újrahasznosításával készült lakberendezési 

használati tárgyak és gyermekjátékok (2 db) 

 DIY dekorációk és ajándéktárgyak (2 db)   

 Megfelelés az ökoiskolák éves monitoring eljárásának: a kérdőív kitöltése az 

intézményvezető irányításával 



 Az alsó tagozaton sikeresen zajlik a tisztasági őrjárat, mindennap ellenőrzik a 

tantermi padok tisztaságát és a fogasok rendjét. 

 Környezetünk óvása érdekében szeptemberben és májusban papírgyűjtést 

szerveztünk a DÖK irányításával.  

 Szakkörön, versenyeken, rendezvényeken tudatosítjuk tanulóinkkal a szabályos 

közlekedés ismereteit, és népszerűsítjük körükben a kerékpáros közlekedést. 

 A reggeli érkezéskor és az óraközi szünetekben – az időjárás függvényében – 

tanulóinknak kötelező az iskolaudvaron, a szabad levegőn tartózkodni. 

 Részt veszünk a Zöld kör és a Magyar Természetvédők Szövetsége által 

meghirdetett, „A mogyorós pele nyomában” című háromfordulós pályázatban (5. 

a osztály - 3 fő) 

 2019. március 18 és 22. között Fenntarthatósági témahetet szerveztünk, ahol a 

Víz Világnapjáról megemlékeztünk. A könyvtárban a kőzetekről hallgathattunk 

meg egy vendégelőadót. 

 Kerékpáros versenyt szerveztünk az udvaron a szabályos közlekedés jegyében, 

felhívtuk a figyelmet balesetvédelemmel kapcsolatos tudnivalókra. Egy 

szakmabeli embert vendégül láttunk, rendőri elődadását meghallgattuk, amelyben 

a szabályos közlekedési rendtartásról adott hiteles információkat a gyerekeknek, 

valamint ismertette a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabályokat. 

 Csatlakoztunk a Te Szedd akcióhoz, amelynek során megtisztítottuk iskolánk 

tereit és környékét a hulladékoktól. Ezen akcióhoz szemeteszsákokat és 

gumikesztyűket kaptunk segítségként.  

 „Az vagy, amit megeszel” jegyében a rendszeres iskolai program keretében 

salátakészítő délutánt szerveztünk, amely évek óta közkedvelt időtöltés a 

Fenntarthatósági Témahét keretében. 

 A Tisztasági őrjárat elindult a felső tagozaton is, amely által során az utolsó 

tanítási óra után mértük fel a tantermek tisztaságát. A pontozással értékeltük az 

osztályok maguk után hagyott rendet, tisztaságot, amely motiváló erejű volt.  

 A Madarak és Fák napjáról, 2019. május 10-én a felső tagozaton 

osztályvetélkedő keretében emlékeztünk meg.  

 2019. június 4-én, az évente megrendezendő Diákönkormányzati Napot az 

Erdőspusztai Arborétumban bonyolítottuk le, ahol a gyerekek a természetben 

játékos feladatokat oldottak meg.  

 

 

 

Debrecen, 2019. június 14.        Kucskár Katalin 


