
„ÖKOságok” 

A tanév első napjaiban értesültünk arról, hogy az ÖKO iskola címet három évre megkaptuk. 

Erre az elismerésre azon nevelési-oktatási intézmények érdemesek, amelyek átgondoltan, 

rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, 

és egészségneveléssel. A cím a periódus végén újabb pályázat útján tartható meg, végleges elnyerését 

célul tűztük ki. Munkánkat az eddigi gyakorlathoz hasonlóan, de új elemekkel bővítve valósítottuk 

meg az elmúlt hónapok során. Tanórán, illetve egyéb programok keretében diákjaink fontos 

ismeretekkel, izgalmas élményekkel gazdagodhattak. Eredmények és események hosszú sora 

tanúskodik Öko iskolaként folytatott tevékenységünk sikerességéről. 

Az idei tanévben az 

újrahasznosítható hulladékok gyűjtése 

rekorddal zárult. Tanulóink az eddigieknél 

aktívabban vonódtak be a tisztaság 

megőrzésébe is, például szemetet szedtek a 

környezetvédelmi témahéten az iskolában és 

környékén. Követték példájukat a 

Határtalanul pályázat résztvevői, akik 

kirándulásuk ideje alatt több alkalommal 

sort kerítettek az elszórt hulladékok összegyűjtésére.  

Egészségünk megőrzésének része a mozgás, ezért testnevelőink változatos programokkal 

várták a gyerekeket a Magyar Diáksport Napján és a családi sportnapon. A téli sportok kedvelői 

sítáborban élvezhették a siklás örömeit és a táj szépségét. Az edzésre vágyó diákoknak nyáron sem 

kell tétlenül üldögélniük, Kunfehértón a sporttáborban reggeltől estig mozoghatnak. Tanulóink az 

idén is számos érmet, kupát vihettek haza. Kiemelkedő eredmények születtek fitnesz és torna 

területén, szép helyezésekkel büszkélkedhetnek labdarúgóink, illetve a városi bowling 

csapatbajnokság és a Kerékpáros Iskola Kupa megyei döntőjének résztvevői.  

A rajzpályázatok remek lehetőséget jelentettek azoknak a diákoknak, akik szeretik 

gondolataikat láthatóvá tenni. „Az egészség érték” nevet viselő városi versenyen a száznál több 

beküldött pályaműből tizenegy fazekasos alkotás kapott díjat. A „Fiatalok az épített és természeti 

környezet védelméért" című országos rajzpályázaton pedig négy első helyezést nyertek el tanulóink. 

Barkácsolásban jártas diákunk is van, második helyen végzett korcsoportjában a Világtájoló által 

meghirdetett versenyen, amelyre újrahasznosított hulladékból készült madáretetővel lehetett nevezni. 

Az alkotás szeretetére épülnek az esélyegyenlőségi munkaközösség szervezésében 

megvalósított kézműves foglalkozások. Hagyományainknak megfelelően karácsony és húsvét előtt 

találkozunk azzal a céllal, hogy különféle dekorációs elemeket, használati tárgyakat készítsünk az 

ünnepekre. Ebben a tanévben programunkat új köntösbe bújtattuk: az újrafelhasználásra helyeztük a 



hangsúlyt. A tanulói alkotások 

mindegyike olyan tárgyakból 

készült, amelyek legtöbbször a szemétkosárban landolnak. 

Kreatívan gondolkodtunk, és új felhasználási módot kerestünk a 

feleslegessé vált dolgok további hasznosításához. 

Iskolai környezetünk szebbé tételén is fáradoztunk az idén. A botanikus kert megújult, 

illetve két napóra került a szökőkutas udvarba, amelyeket tanulóink készítettek a MTA Csillagászati 

Társasága, a kecskeméti Planetárium, valamint a Katona József Gimnázium által kiírt pályázatra. 

Színvonalas munkájuk egy meteorológiai állomással gazdagította kertünket. 

A környezettudatosságra, élővilágunk és egészségünk védelmére nevelés jegyében folytatott 

munka hatása a tanulmányi versenyeken elért eredményekben is megmutatkozik. A Bibó István 

Gimnázium Diákszimpóziumán természettudományos szekcióban két első helyezést ítélt fazekasos 

csapatnak a zsűri. A Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen négy tanulónk végzett az első tízben. 

A Kertvárosi Általános Iskola által rendezett Tehetségkutató Természettudományos 

Diákkonferencián a legeredetibb projekt címet és a közönségdíjat hozták el csapataink. Az Energy 

Factory országos döntőjébe jutott az „Energiavámpírok” nevet viselő team, június végén mérik össze 

tudásukat a legjobbakkal. 

A madarak és fák napja a tanév utolsó iskolai programja, amelyen a természet értékeinek és 

az élővilág megóvásának témája kerül középpontba. Ezen a délelőttön a gondolkodtató feladatok 

megoldása mellett sok mozgásra nyílik lehetőség, a sportversenyek és ügyességi próbák a tanulók 

körében nagy népszerűségnek örvendenek. 

Remélem, jövőre hasonló sikerekben és élményekben lesz részünk. A következő tanévben 

érdekes versenyekkel és programokkal jelentkezünk, ötleteink megvalósításának tervein a szülői 

munkaközösséggel együtt dolgozunk. Nyárra jó pihenést és sok „ÖKOságot kívánok”! ☺ 

Laczkó Brigitta 

ÖKO folyamatgazda 

A beszámolót a tantestület elfogadta. 
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