2016/2017. Ökoiskolai beszámoló
Idén második éve viseljük az Ökoiskola címet. Fontos feladatunk a vállalt célok és programok
megvalósítása. A munkatervbe beterveztük a környezeti neveléshez kapcsolódó programokat,
feladatokat, tanulva a korábbi évekből. Intézményünkben eddig is fontosnak tartottuk a
gyerekek környezeti nevelését, de a cím elnyerésével tovább szeretnénk erősíteni a
környezettudatos szemléletet, nemcsak a tanulók, hanem a pedagógusok, szülők körében is.
Célunk a civil szervezetekkel, más oktatási intézményekkel való együttműködés továbbá a
helyi közösség, a közvetlen környezet adottságainak, lehetőségeinek kihasználása, mivel úgy
gondoljuk ezzel is növelni tudjuk a környezeti nevelési tevékenységek színvonalát is, s
gyermekeinket még tudatosabb Föld lakókká nevelhetjük. Iskolánkban hagyományai vannak a
környezeti nevelésnek, fenntarthatóságra nevelésnek.

Az iskola külső környezetére jellemző a nagy zöld terület, ebben a tanévben is tovább
gyarapodott a fáink száma, gyümölcsfákkal is bővült. A belső környezet tiszta és esztétikus,
ügyelünk a takarékos életvitelre, amellyel példát mutatunk tanítványainknak. Egyre
elterjedtebb intézményünkben az IKT eszközök használata, ami egyben a papírral való
takarékosságot is jelenti.
Fontosnak tartjuk a testmozgást, ezért a mozgás élettani hatásának tudatosítása is feladatunk,
de a különböző mozgásokhoz a tárgyi feltételek biztosítása is szükséges. A tornaterem,
sportudvar, zárt műfüves focipálya és pingpongasztal is az egészséges életmód kialakításának
eszközei. Emellett 4. és 6. évfolyamon biztosított az úszásoktatás testnevelés óra keretén
belül, a többi diák számára is biztosított ezen sport tevékenység. Amennyiben télen hosszabb
ideig tartós hideg van, korcsolyapályát készítenek a nem túl távoli Sportudvarban.
Szorgalmazzuk, hogy az iskolába gyalog vagy kerékpárral jussanak el a tanulók. Szelektíven
gyűjtjük a papírt, műanyagot és a használt elemet. Télen madáretetőket helyezünk ki az udvar
fáira, és rendszeresen etetjük a madarakat.

Megvalósult programok, feladatok:
- Ehető virágok előadás
- Állatok világnapja – rajzpályázat
- Papírgyűjtés (ősszel és tavasszal)
- VMG labor a 7., 8. évfolyamos diákoknak természettudományokból
- Futás az iskolaudvarért (ősszel és tavasszal)
- Földünkért világnap
- Egészséghét, egészségnap
- Iskola előkészítő foglalkozás (őszi, téli, tavaszi (sport), és nyári (művészeti))
- Játékos természettudományi csapatvetélkedő
- Víz világnapja
- Föld napja
- Sportnap a szülőkkel, gyerekekkel
- Kihívás napja
- Érzékenyítő nap
- Madáretetés
- Veteményes kert létrehozása, és gondozása
- Részvétel a 3 falu 2 keréken programon
- Fotópályázat az Andreetti-napok keretében
- Te szedd mozgalom keretében igyekeztünk tisztábbá varázsolni környezetünket.
- KRESZ verseny

- Az osztálykirándulások alkalmával tanulóink megismerkedtek hazánk nevezetes
természeti és épített környezetével.
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