
Ökoiskolai beszámoló 
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Folyamatos tevékenységek 

 

 

 Ökoiskolai munkaterv készítése, célok, feladatok megfogalmazása, 
munkacsoport szervezése 

 Folyamatos tevékenységek beindítása: egészséges életmódra nevelés, 
szemléletformálás /iskolagyümölcs, iskolatej/ 

 Szelektív hulladékgyűjtés /kupak, palackok elszállítása szülői segítséggel 
az év folyamán 3 alkalommal/ 
Jövőre át kell gondolni, hogy folytatjuk-e kupak, palack gyűjtést, mert 
nagyon keveset fizetnek érte, s egyre nehezebb szülőt találni, aki elviszi) 

 Gyógytestnevelés, mindennapos testnevelés, edzések  

 Sportversenyeken részvétel 

 Tantestület tájékoztatása, bevonása 

 Kapcsolattartás, rendezvények népszerűsítése: DDNP, Mecsekerdő Zrt, 
Zsolnay negyed, Állatkert 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Akciók, jeles napok, pályázatok 

 

 

 Iskolai kirándulás: „Egy nap a természetben” 
Malomvölgy (alsó tagozat), Égervölgy (felső tagozat) 

 

 Iskolai papírgyűjtés: őszi, tavaszi (eredmények mellékelten) 
A tavaszi gyűjtés az idén a tanév utolsó napján volt, ami nem 
szerencsés, mert a sok papírmunka miatt kevesen értek rá a segítésre. 
Viszont nagyon sok gyűlt össze, kiemelkedően teljesítettek egyes 
osztályok. 7.d 1600 kg + egésznapi  segítség, 5.a 1700 kg, 6.a 1160 kg, 
alsóban 3.c 1710 kg, 4.a 1260 kg 



 

 Évközi, folyamatos kupak, elem, palackgyűjtés:  
kiemelkedő osztályok:  4.b, 5.a, 4.d 

 

  Bányamanók rendezvényei    
          - Bányászvetélkedő 
 

 Lépj program: (Ökováros - Ökorégió Alapítvány) 
-„Lépj” órák az 1.a, b ,2.c, 3.c osztályban havi rendszerességgel 
- Formáld át! vetélkedő internetes feladatokkal, 4.a, 4.d 

 

 Állatok Világnapja: megtartása osztálykeretben 
- A 4.b, d részt vett a „Mindent a kutyáról” levelezős versenyen, ahol, 

dicsérő oklevélben részesültek a tanulók 
 

 Óvodás sportnap 
 

 Adventváró: természetes anyagok (toboz, fenyő, ágak, szárított 
gyümölcs), hulladék anyagok, (pl. kupak, kávékapszula) felhasználása  

 

 Téli madáretetés: osztálykeretben, ezzel kapcsolatos óra külső 
előadóval (6.d) 

 

 Erdei iskolai programok: 
-10 osztály járt a tanévben Árpádtetőn 

 

 Szitakötő Oktatási Programban részvétel:  
- Szitakötő - integrált ökológiai oktatási program képzése gyerekeknek 

3.c 
továbbképzés pedagógusoknak 
- bemutató óra 3.b (Kincsvadászat) 
- folyóirattal kapcsolatos órák a könyvtárban: 4.a, 3.c, 2.c, 7. 8. osztály 
- 100.nap megünneplése- Szitakötő folyóirat témájához kapcsolódva: 
     Cirkusz 
- Beszámolók, segédanyagok feltöltése a Szitakötő honlapra 

 

 Városi környezet verseny (17csapat)  
     Téma: Vízek, vízpartok élőlényei 

 

 Természettudományos ismeretek bővítése: 
Planetáriumi programok, Labor, Varázsóra, Állatkert 
szinte minden osztály 



 

 Részvétel országos témanapokon: 
-„Happy hét” (vízivás népszerűsítése az aulában, vízzel kapcsolatos 
órák) 
-„Fenntarthatósági témahét” (órák, séták, megfigyelések) 
 

 Sport- és egészségnap: külső partnerek, segítők bevonásával 
szociális segítő, Vöröskereszt, védőnő, Hungast 
12 helyszínen sportolhattak, mozoghattak a szülők gyerekek együtt, 
szűrőállomások, egészséges ételek szerepeltek a programban 

 

 Diákönkormányzat Napja: Ökonap  
Program: az udvar rendezése, árokásás, szemétszedés, növényültetés, 
gazolás, festés volt. A munkák több-kevesebb sikerrel, lelkesedéssel 
elkészültek, ill. folyamatban vannak. Köszönet annak, aki dolgozott és a 
gyerekeket is bevonta. 
Kár, hogy kevesen voltak… 

 

 Kirándulások: osztálykeretben, természetjáró szakkör  
(Mecsek, Tettye, Pintér-kert, Tüskésrét,Malomvölgy, Bükkösd) 

 

 Nyári tábor szervezése: 
(Balatonfenyves, Állatkerti táborok 4 osztály) 

 

 Pályázatok: DDC Zöld megoldás az udvar felújítására- folyamatban van 
a tervezés kivitelezés legfőbb segítői: Perez N.,Keszthelyi R.,Stocker T. 
Sajnos az önkéntes munkára kevesen jelentkeztek a szülők közül 
2. b-ből 1 szülő, 6.a-ból 1 szülő volt egy-egy alkalommal, ill. egy anyuka 
dolgozik folyamatosan 

 

 Ökoiskolai cím megújítása pályázat 
 (eredmény még nem jött) 

 

 Éves munka lezárása, értékelése 
 
 

 
 

 

Pécs, 2019. 06. 14.                                               Anschauné J. Zsuzsa 


