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Ökomunkacsoport tagok:  

Balogh Éva-tanító  Mezei Zsuzsanna-angol tanár  

Blahó Mónika-biológia tanár  Moldován Mónika-tanító 

Brunnerné Balogh Éva-tanító Szemők Zsuzsanna-tanító  

Horváth Andrea-tanító  Szlobodnikné Szirtes Bernadett-tanító 

Hunyadi Éva-tanító  Tolmácsi Klára-földrajz, rajz tanár  

Kabály Adrienn-kémia, matematika tanár  Jeviczky János-karbantartó  

 

„Fajunknak újra érzékennyé kell válnia a természet dinamikájára - annak érdekében, 

hogy meg tudja óvni azt. Nincsenek megfelelő érzékelőink vagy velünk született agyi 

rendszereink, amelyek figyelmeztetnek bennünket arra a számtalan veszélyre, amit az 

emberi tevékenység jelent, amely kikezdi bolygónkat, az élőhelyünket.  

Új érzékenységre kell tehát szert tennünk az eddig ismeretlen veszélyekkel szemben 

azokon a jelzéseken túl, amelyeket idegrendszerünk képes érzékelni. Meg kell 

tudnunk, hogy mi a teendőnk - és ebben az ökológiai intelligencia szerepe rendkívül 

fontossá válik.” – olvasható Daniel Goleman: Zöld út a jövőbe című könyvében.  

 

• Ökoiskolaként elsődleges feladataink közé tartozik, hogy tanítványainkat a 

környezettudatos életmódra neveljük. Felhívjuk figyelmüket azokra a 

veszélyekre, amik mindannyiunk jövőjét fenyegetik, ha nem vesszük 

komolyan őket. Év elején megszerveztük a szelektív hulladékgyűjtést, a 

legtöbb tanterembe, és a folyosókra is került papír - és fém-, műanyaggyűjtő. 

Ezentúl a kupakoknak és a használt elemeknek is van gyűjtő kihelyezve . 

• Szeptemberben beindult az ÖKO szakkör alsó- és felső tagozaton. 

• A felső tagozatosok elindították az energia-kommandót. 

• Birtokba vettük az újonnan kialakított magasított ágyásokat az iskolakertben, 

és a szakkörösökön kívül az első és másodikos osztályosok is művelték 

kertecskéjüket. 

• Ősszel és tavasszal is megszerveztük a papírgyűjtést.  

• Az ÖKO faliújság minden hónapban megújulva hívta fel a figyelmünket az 

aktuális világnapokra.  



❖ Szeptember 16. Ózon világnapja – Figyelemfelhívó plakátok 

❖ Szeptember 22. Autómentes világnap alkalmából versenyt hirdettünk az osztályok 

között.  

❖ Szeptember 24. Az alsó tagozaton megtartottuk a szüreti mulatságot. 

❖ Október 5. Az állatok világnapja – A Lőrinci Kutyaiskola bemutatója az alsósoknak 

❖ Október 10. A komposztálás napja – PPT-s ismertető 

❖ Október 8. Az alsó tagozaton kirándulás, a felsőben sport- és egészségnap szervezése 

❖ Október 21. Földünkért világnap – Kvízjáték osztálykeretben 

❖ November 1. Vegán világnap – Ismertető a faliújságon; zöldségszobor kiállítás 

❖ Novemberben kihelyeztük a madáretetőket, a faliújságon tájékoztató volt a helyes 

madáretetésről. 

❖ Október és november folyamán az alsó tagozatos osztályoknak 3 alkalommal 

„Bogarász – bemutató” volt. 

❖ December 13. Luca búzát ültettünk. 

❖ December 14. Teremszépségverseny 

❖ Január első felében az „Egy fa négy arca” pályázatra beérkezett munkákat 

jutalmaztuk. 

❖ Január második felében „Hulladék-szobor” – kiállítás volt. 

❖ Február 27. Jegesmedve nap – Figyelemfelhívó plakátok, rajzverseny alsó tagozaton. 

❖ Március 10. Beporzók napja alkalmából megújítottuk a rovarszállót. 

❖ Március 21. Az erdők napja – Az erdő versekben  

❖ Március 22. A Víz Világnapja – Figyelemfelhívó plakátok, játékos feladatok. 

❖ Március 26. Pályaorientációs nap volt alsóban. 

❖ Április 11. Zöldforgó élménynapon vettek részt diákjaink. 

❖ Április 22. A Föld napja – Meserengeteg az alsó tagozaton. A felsős tanulóknak az év 

állataihoz kapcsolódó játékos, gondolkodtató, mozgásos feladatokat kellett 

megoldaniuk.  

❖ Április 25 – 29. Fenntarthatósági témahét 

❖ Május 10. Madarak és fák napja – Versek, képek a faliújságon. 

❖ Május 18. Madarászbemutatón vettek részt az osztályaik. 

❖ Május 20. Sport- és egészségnap volt az alsó tagozatosoknak, a felsősök kirándultak. 

❖ Június első hetében erdei iskolák. 

 

 

2022. június 16.                                                                          Horváth Andrea 


