
Ökoságok 2017-2018 

Megvalósult munkatervi feladatok: 

• részvétel a városi környezetvédelmi vetélkedőn (első helyezés mindkét kategóriában) 

• szelektív hulladékgyűjtés 

• környezetvédelmi témák megjelentek az osztályfőnöki órákon 

• kisállat bemutató 

• DÖK nap  - egészséges étkezés, Madarak és fák napja 

• hulladékgyűjtés 

• kerékpáros programok szervezése, ügyességi versenyeken való eredményes részvétel 

• természetfotókból galéria az iskola honlapján 

• kapcsolódtunk az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjához, rongy kacsákat 

készítettünk novemberben ebből az alkalomból 

• ÖKO-varroda kezdeményezés folytatása, május végén pici cicákat varrtunk a 

gyerekekkel, pályázati keretből négy új varrógéppel bővült az iskola 

 

Fejlesztésre szorul továbbra is: 

• (szelektív) hulladékgyűjtés, nagyon sok szemét halmozódik fel a folyosókon, 

tantermekben, udvaron, tudatosabb odafigyelés kell, hetesek, ügyeletesek figyeljenek 

rá jobban 

 

Tervek a jövő tanévre: 

• eddigi jó gyakorlatok folyatása, pl.: ÖKO-varroda 

• versenyeken való részvétel környezetvédelem témában, saját helyi verseny szervezése 

is 

• szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése a felső folyóson is 

• természetfotós felhívás a gyerekeknek, galéria bővítése 

• ÖKO Iskola cím megújítása tavasszal esedékes 

Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is folytattuk azoknak a programoknak a 

szervezését, melyekkel felhívhatjuk a diákok figyelmét a környezettudatos életmódra!  

Szeptember 22-én Kiskunhalas is bekapcsolódott az Európai Autómentes Hét programjaiba, 

aminek keretében egy környezetvédelmi vetélkedőt és egy biciklis ügyességi versenyt is 

szerveztek a város felső tagozatos diákjainak. Iskolánk csapatai mindkét kategóriában 1. 

helyezést értek el. Biciklis csapatunk tagjai: Varga Dávid, Mátó Martin, Vig Gábor, Tallér 

Ádám, Tamás Andor, Péli Márk. 

Környezetvédelmi csapatunk tagjai: Répási Réka, Jáger Tekla, Ritter Rafael. 



 

A tanév során csatlakoztunk az Európai Hulladékcsökkentési Hét kampányhoz, melynek 

keretében „Adj új életet tárgyaidnak” címszóval közös varrásra hívtuk iskolánk diákjait. A 

program célja az volt, hogy a már megunt, elszakadt, kinőtt ruhákból szabásminta alapján egy 

plüss kacsát készítsenek el a résztvevők. Az eredetileg egy alkalomra tervezett foglalkozás 

olyan nagy sikert aratott az ötödikesek között, hogy végül decemberben összesen háromszor 

ültünk össze közösen varrni. 

A közös varrásnak hagyományai vannak intézményünkben, hiszen már a tavalyi tanév 

folyamán is szerveztünk hasonló foglalkozást, így született meg a gondolat, hogy Öko-

varrodát indítsunk, és megőrizzük ezt a jó gyakorlatot. Egy városi pályázat keretében sikerült 

több új varrógéphez és más, a varráshoz szükséges anyaghoz hozzájutnia az iskolának.  

Május végén újabb közös varrásra hívtuk a gyerekeket, amely eseményre immár sikerült 

sokkal több diákot bevonni és megmozgatni. Szintén használt ruhákból készítettünk új 

tárgyakat, ezúttal pici cicákat varrtunk. 

A természet szeretete és védelme, mint kiemelt téma megjelenik a biológia, földrajz, 

természet- és környezetismeret órákon, de mindig külön öröm számunkra, ha sikerül 

felkelteni a gyerekek érdeklődését egy-egy kérdéskör iránt. Újdonságként jelent meg az idei 

tanévben, hogy Csóti Zalán 6.b osztályos tanuló olyan gyönyörű természetfotókat készített, 

melyeket az iskolai képújságban is megjelentettünk, valamint az iskola honlapján is 

megtekinthetőek. Reméljük, folytatni tudjuk ezt a kezdeményezést. 

Ebben a tanévben is az alsóbb évfolyamos osztályok az ÖKO Program keretében számos 

színes és érdekes programon vehettek részt. Az állatok világnapja alkalmából megrendezésre 

került iskolánkban a Kisállat bemutató, illetve második félévben a Hüllő kiállatás. Ezekkel a 

programokkal iskolánk fel szeretné hívni a gyerekek figyelmét arra, hogy felelősségteljesen 

gondoskodjanak és törődjenek az állataikról. Továbbá az alsós tanulók mézes reggeli 

keretében mézet kaptak a reggelijükre. A gyerekek színházba is ellátogattak az ÖKO kapcsán, 

ahol a színészek az előadással az erdő fontosságára, védelmére hívták fel a figyelmet. 

 
Kovács Kitti és Pasztendorf Gabriella   

A beszámolót a tantestület elfogadta. 

Kiskunhalas, 2018. június 15.  


