
Ökoiskolai beszámoló 
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1. Folyamatos tevékenységek 
 

 
Ami működik, működött: 

 Egészséges életmódra nevelés, szemléletformálás (iskolagyümölcs, 
iskolatej) 

 Szelektív hulladékgyűjtés (papír, elem) 

 Gyógytestnevelés, mindennapos testnevelés, edzések  

 Sportversenyeken részvétel 

 Tantestület tájékoztatása, bevonása 

 Kapcsolattartás, rendezvények népszerűsítése: DDNP, Mecsekerdő Zrt, 
Zsolnay negyed, Állatkert 
 
A céljainkban szerepelt, de „fejlesztésre szorul”        
 

 Osztályok feladatvállalása a virág, udvarápolásban, szelektív 
papírgyűjtésben 

 Az országos témanapokra való felkészülés, részvétel 
 

 

 

2.  Megvalósult akciók, jeles napok, pályázatok az év során 
 

 

 Iskolai kirándulás: 2019.szeptember 06. „Egy nap a természetben” 
Dombay-tó (alsó tagozat),Orfű (felső tagozat) 

 

 Iskolai papírgyűjtés: őszi került csak megrendezésre sikeresen, 2 nagy 
konténer lett tele. Legtöbbet gyűjtő osztályok: 4.c, 7.a, 6.a 

 

 Évközi, folyamatos papír, elem: ebben osztályok helyett 1-1 tanuló 
vesz részt, gyűjt folyamatosan (pl. 6.a ) 

 

  Bányamanók rendezvényei    
          - Bányászvetélkedő 
 
 



 

 Lépj program: (Ökováros - Ökorégió Alapítvány) 
-„Lépj” órák az 1.a,1.b, 1.c osztályban, a 2.a, 2.b, 3.b, 3.c osztályban havi 
rendszerességgel február végéig lezajlottak 

 

 Állatok Világnapja: osztálykeretben tartottuk 
 

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

 

 Téli madáretetés: A Pécsi Nőegylettől új madáretetőt kaptunk az 
udvarra, (tél végén!) az 1.a, 1.b folyamatosan etette a madarakat  

 

 Erdei iskolai programok: 
6 osztály járt a tanévben Árpádtetőn (a tavaszi időpontok itt is 
elmaradtak) 

 

 Városi környezet verseny (meghirdetésre került…… ) 
     

 Természettudományos ismeretek bővítése folyamatos volt: 
- Planetáriumi programokon, Labor, Varázsórán 5 osztály 
- Állatkerti programon szinte minden osztály részt vett 
- Pályaorientációs napon a felsősök az energiatudatossággal 

ismerkedtek a Pétávnál 
 

 Részvétel országos témanapokon: A Fenntarthatósági témanapok új 
időpontja: 2020.okt.5-9. 

 

 Nyári táborok 
(Balatonfenyves, iskolai Erzsébet táborok folyamatban) 

 

 Pályázatok:  
- 2019.  szeptemberében hivatalos átadásra került a DDC pályázat 

keretében megvalósult udvarunk 
 
- „Lépj, Légy Pécs Jövője” környezetvédelmi pályázat 
(aula, egészséges büfé) határideje 2021.12.31.-re módosult.   
A nyert 500.000Ft-ból eddig a szelektív gyűjtőkre 65.000 Ft-ot költöttünk 
el, a többi felhasználása, tervezése folyamatban van. 

 

 

Pécs, 2020. 06. 10.                                               Anschauné J. Zsuzsa 


