
Környezettudatosság, közösségformálás- Sikeres Ökoiskolai tevékenység 

2014-ben iskolánk elnyerte az ÖKOISKOLA és a 

MADÁRBARÁT iskola címet, majd 2019-ben az Örökös 

Ökoiskola címet. Iskolánkban a fenntarthatóságra nevelés 

átgondoltan és rendszerszerűen hatja át a napi gyakorlatot, az 

ökoiskolai hálózat részeként mindent megteszünk, hogy méltó 

módon viseljük az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

adományozott címet.  

Fontosnak tartjuk a környezettudatos gondolkodás fejlesztését alsó 

és felső tagozaton egyaránt, alapelv, hogy a környezeti nevelés 

beépüljön az iskola nevelési programjába, a gyermekek mindennapjaiba. Iskolánk tanulói, 

nevelői tudatosan figyelnek a környezetük védelmére. A nevelőtestület véleménye, hogy a 

fenntarthatóságra nevelés egyik legalkalmasabb helyszíne az iskola, a személyes példaadás és 

a közösség ereje, ezek a tényezők segítik az intézményünk környezetvédelmi munkájának 

hatékonyságát.  

Évek óta az iskola esemény naptárán végigtekintve számos környezeti nevelési témájú, a 

fenntarthatóságra nevelő programmal találkozunk. Vannak évről–évre ismétlődő programjaink, 

de minden tanévben igyekszünk új elemekkel is színesíteni a környezetvédelemhez, 

fenntarthatósághoz kapcsolódó foglalkozásainkat:  

- Minden tanévben változatos programokkal emlékezünk a jeles 

környezetvédelemhez kapcsolódó napokról: Állatok világnapja, . Víz világnapján 

„Öltözz kékbe!”, Madarak és fák napján ismeretszerző játékos feladványokon 

keresztül ismerkednek a tanulók a nevezett fa- és madárfajtákkal. Föld napján 

„Gyere zöldbe!” és ásványkiállítás, előadás várja az érdeklődőket.  

Sikeres ÖKONAP 

Ősszel és tavasszal iskolaudvaron "ÖKONAP"-ot szervezünk, Tegyük 

szebbé gyermekeink környezetét! – felhívásra tanulók, szülők, pedagógusok 

együtt munkálkodnak egy jó ügy érdekében. Cél: saját tanulói környezet 

kialakítása, veteményeskert, komposztáló napi gyakorlatban való alkalmazása, 

iskolakert gondozása, konstruktív szemléletmód érvényesítése. A testvérosztályoknak közös 

ökokert parcellájuk van, melyet közösen gondoznak egész évben.  

Nem volt ez másképp idén sem, amikor október 15-én, ŐSZI ÖKONAPUNKON, jó időben, 

jó hangulatban tettük szebbé, csinosítottuk, alakítottuk iskolaudvarunkat, iskolakertünket. Egy-

egy ilyen napnak óriási közösségformáló ereje van, ilyenkor együtt munkálkodnak diákok, 

szülők, pedagógusok a jó úgy érdekében. Lemetszettük a bokrokat, összegereblyéztük az avart, 

feltöltöttük a homokozót, kiürítettük a komposztálót, lefestettük a mászókát, magaságyást 

alakítottunk ki Bálint gazda tanácsait megfogadva, feltöltöttük a mezítlábas ösvényt, beültettük 

őszi virágokkal a virágládákat, hogy mindenki szemét gyönyörködtesse, amikor az iskolába ér. 

A Szülői Szervezet és az Alapítvány gondoskodott az ellátmányról: zsíros-kenyér, hagymával, 

teával. Az önkormányzat és az alapítvány 100-100 ezer forinttal járult hozzá az Ökonapi 

beszerzésekhez. Ezen a napon sor került Alapítványunk 30 éves fennállásának évfordulója 

alkalmából egy jubileumi faültetésre is, a KEK mögötti területen. A diákok részt vettek a jeles 

eseményen, ahol felidéztük Góg Mátyásné, iskolánk egykori igazgatója, Alapítványunk első 

elnökének visszaemlékező szavait, gondolatait.  



Iskolánknak saját 

fűszernövény kertje van, 

ahol többek közt mentát, 

rozmaringot, zsályát, 

kakukkfüvet, 

citromfüvet, oregánót és 

tárkonyt termesztünk. 

Kertünkkel az idén 

sikeresen pályáztunk és I. 

helyezést értünk el a 

legszebb konyhakertek- 

országos programban.  

 

Rendszeres szemétszüretet szervezünk a faluban ősszel és tavasszal. 

Ilyenkor minden osztály egy-egy utcát vállalva teszi szebbé a környezetet. 

Ezen kívül országos felhívásoknak is eleget téve, kapcsolódunk be a TE SZEDD! programba. 

- Téli időszakban madárodúk készítése, kihelyezése, madarak etetése a 

feladat 

- Nagy gondot fordítunk az energiatakarékosságra: a csöpögő csapok, 

folydogáló wc-k „jelentése”, a villanyok lekapcsolása órák után, ezt a munkát, 

tanulókból álló "Energiakommandó" végzi. Igazán hangsúlyos jelentősége van ennek, most az 

energiaválság idején.  

Az iskola előtti parkban helyet kapott Mezítlábas-ösvény, 

melyben eltérő anyagú felületek: 

kavicsos, köves, zúzott köves, fenyőkéreg, fakorong, tőzeg, 

fenyőtoboz, tégla, 

kiskockakő, váltakoznak.  

A gyerekek imádják, ahogy gyalogolnak végig 

lábbeli nélkül. A mezítlábas séta ráadásul jótékony hatást fejt ki 

a szervezetre 

azáltal, hogy üdítő talpmasszázsként pezsdíti fel a vérkeringést 

és az 

érrendszert és kivédi a lúdtalp kialakulását, nem csak 

gyerekeknek, hanem 

szülőknek és nagyszülőknek is ajánlott 

 

 

 

 

Iskolánk udvarát a 

rendszeres, gondos 

munkának köszönhetően 

virágos-ligetes iskolaudvarrá 

alakítottuk. 


