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Ökoiskolaként kiemelt figyelmet fordítottunk a 2018-2019-es tanévben is diákjaink 

környezettudatos nevelésére, szemléletformálásra, ennek kapcsán pedig számos programban 

vettünk részt. 

Szeptember 16-22 között rendezték meg az Európai Mobilitási Hetet, amelynek 

programjaihoz városunk is csatlakozott. Szeptember 21-én Kiskunhalas iskoláinak szerveztek 

környezetvédelmi vetélkedőt és biciklis ügyességi versenyt az Autómentes naphoz 

kapcsolódóan. A vetélkedő fő témáját a levegő védelme alkotta. Iskolánkat Paprika Dorina, 

Tóth Lili és Virág Viktória képviselte, akik 3. helyezést értek el. A kerékpáros ügyességi 

versenyen szintén ügyesen szerepeltek diákjaink, bár helyezést nem szereztek.

 
 

Idén ismételten csatlakoztunk az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjaihoz, melyet 

november 17-25. között rendeztek meg. Az akció célja, hogy felhívja a figyelmet a veszélyes 

vegyi anyagok elkerülésére, ami a háztartásokban keletkezik. "Ártalmak nélkül" címmel 

plakátokat készítettek az osztályok, az elkészült munkák az alsós folyosón kiállításra kerültek. 

Többek között a gyógyszerek mellőzése, a tisztítószerek káros hatásai és alternatív 

lehetőségek szerepeltek a legnépszerűbb témák között, de ötletet kaphatnak a látogatók a 

használt olaj újrahasznosítására vagy az elromlott elektromos eszközök újragondolására is. 

Akciónkkal a mindennapokban keletkező veszélyes hulladékokra hívtuk fel a figyelmet. 



 
 

Osztályszintű kezdeményezésként a 6.c kupakokat gyűjtött a tanév folyamán a Mancs a 

Kézben Kutyamentő Alapítvány számára. A szorgalmas gyűjtésnek, meg lett az eredménye. 

Több szatyornyi kupak gyűlt össze. A kupakokat az alapítvány beváltotta és a kutyák 

gondozására fordította.  

 
 



A környezettudatos szemléletet hangsúlyozva az 5. és 6. 

évfolyam számára idén is témahetet szervezett az iskola, 

mely ebben az évben a „Túl a Hulladékhegyen” címet 

kapta. 

A tanulók a témahét végére sok tudást szereztek a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatban és sok új dolgot 

ismertek meg a szelektív hulladékgyűjtésről. Szembesültek 

azzal, hogy milyen fontos figyelni a hulladékcsökkentésre a 

mindennapjainkban. Külön öröm számunkra, hogy a 

témahét ideje alatt iskolánk tanulói megtisztították az iskola 

udvarát és az intézmény környékét is az eldobált szeméttől. 

 

Az Országos Fenntarthatósági Hét kapcsán szervezték meg az ország iskoláiban a Zöldokos 

Kupát. Iskolánkat Öko-sokk csapat néven Barina Adrienn, Majoros Melinda és Virág Viktória 

8. osztályos tanulók képviselték. A lányok sikeresen teljesítették az elődöntő három internetes 

fordulóját, így bekerültek a március 22-én Kunszentmiklóson megtartott megyei elődöntőbe, 

ahol ugyancsak színvonalas teljesítményükkel szereztek dicsőséget iskolánknak. 

 
A tanév végén a tavaly elkezdett hagyományt folytatva megrendeztük az Öko-varroda 

foglalkozást, ahol a diákok - kicsik és nagyok egyaránt – használt ruhadarabokból készíthettek 

különböző figurákat a szabásminták segítségével.  

Az állatok világnapja alkalmából megrendezésre került iskolánkban a Kisállat bemutató is. A 

gyermekek a programon számos állattal ismerkedhettek meg. Ezzel a kiállítással iskolánk fel 



szeretné hívni a gyerekek figyelmét arra, hogy felelősségteljesen gondoskodjanak és 

törődjenek az állataikkal. Örömmel és élvezettel sétáltak végig alsós diákjaink a bemutatón. 

A Madarak és fák napján az iskola területén egy vetélkedőn vehettek részt az alsó tagozatos 

tanulók, míg a felső tagozat Kunfehértóra utazott. Az osztályok a feladatokat izgatottan 

várták, a nap jó hangulatban telt.  

Örömünkre szolgál, hogy egyre több tanulót tudunk megmozgatni a természet védelme és a 

fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. 

 

 
Kovács Kitti és Pasztendorf Gabriella 

 

A beszámolót a tantestület elfogadta. 

Kiskunhalas, 2019. június 15. 

 


