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Az ÖKO-munkaterv szervesen illeszkedik az iskolai élet mindennapjaiba. 

Az általános elvárásoknak megfelelően felügyeljük az iskola tevékenységének a környezetre 

gyakorolt hatását, az igényes környezet kialakítását, illetve kialakíttatását a diákok körében. 

Törekszünk a tanítás-tanulás terén formálni a tanulók természet-és környezetszemléletét.  

Tanításon kívüli tevékenységeink is szorosan kapcsolódnak az ÖKOISKOLA arculatához.  Fizikai 

környezetünket zöld növények, diákjaink képzőművészeti alkotásai díszítik, ezzel is jelezve a 

fenntarthatóságot. 

Fontos feladatnak tekintjük a környezettudatos magatartásformák folyamatos fejlesztését. 

2016. szeptemberében elkészítettük  Ökoiskolai munkatervet és megújítottuk az ökoiskolai 

munkacsoportot. Az Ökoiskolai munkatervet egyeztettük a DÖK-kel, az SZM képviselőjével.   

Papírgyűjtések: 

Ebben a tanévben is két papírgyűjtést szervezett a diákönkormányzat. Az egyiket szeptemberben a 

másikat május végén bonyolítottuk le. Köszönet a segítségért a szülőknek, a bolttulajdonosoknak, akik 

a papírgöngyöleget nekünk gyűjtögetik és a polgármesteri hivatal dolgozóinak, akik segítenek 

szállítani és raktározni a papírt. 

Magyar Diáksport Napja: 

Ebben az évben a Magyar Diáksport Napját egy 2017 méteres futással kezdtük. Utána a 

......................pályázaton nyert szabadidősportokhoz kapott sportszereket próbálhatták ki a diákjaink 

kisebb csapatokban. (floorball, kötélhúzás, rollerezés, foci, hullahopp...stb)  

Jeles napok: 

Hagyományainkhoz hűen ebben a tanévben is megrendeztük a Márton napi vetélkedőnket, 

megemlékeztünk a madarak és fák és a Föld napjáról.  

Versenyek: 

Idén is megrendeztük a Mátra élővilágával és hagyományaival foglalkozó Mátra gyöngyei 

versenyünket. Sajnos a Teleki Pál földrajzversenyen ebben az évben nem indultunk. 

Múzeumlátogatás: 

Ebben az évben a gyöngyösi főiskolán rendezett Farkasok világa című rendhagyó biológia órán vettek 

részt a tanítványaink. 

Túrák: 

Ebben az évben kicsit adósak maradtunk a túrákkal. 

Elmaradt az őszi kerékpártúra és a téli évszaktúrűt sem tartottuk mag. Tavasszal viszont két túrán is 

részt vehettek a gyerekeke. 

Egészségnapok: 

Ősszel csatlakozva a Világ gyalogló naphoz a séta és a mozgás egészségre gyakorolt pozitív hatásait 

próbáltuk a gyerekekkel megtanítani. A tavaszi egészségnapunkon pedig zöldség és 



gyümölcskóstolóval egybekötve a gyerekek a zöldség es gyümölcsfélék egészségre gyakorolt 

hatásaival és a minél egészségesebb fogyasztásukkal ismerkedhettek meg. 

Dísznövények telepítése az udvari ágyásokba 

Az iskola udvarára telepített buxosokat egy poloskafaj megtámadta, ezért a nagy részük kipusztult. 

Ezek pótlásáról és az egynyári növények ültetéséről a polgármesteri hivatal és Molnár................ 

gondoskodott. 

A gyep locsolásáról és a folyamatos rendben tartásáról az önkormányzat közfoglalkoztatottjai 

gondoskodnak. 

Fenntarthatósági témahét: 

Fülöpné Erdélyi Mária vezetésével április hónapban csatlakozva az országos fenntarthatósági 

programhoz témahetet tartottunk az alsó tagozatban. 

Erdei tábor: 

Május hónapban az alsó tagozatosak erdei táborozáson vettek részt a Szalajka-házban. 


