ÖKO ISKOLA
2011-12 tanév beszámolója
I. félév:
2011 augusztus 28-án megrendezésre került az iskolai családi nap, ahol a diákság birtokba
vehette a megújult sportpályát, szülők és gyerekek együtt élvezhették a délelőtti programokat:
sporteseményeken vehettek részt, volt kézműves foglalkozás, logikai és ügyességi játékok
kipróbálása.Szeptemberben szelektív hulladékgyűjtési akción PET palackokat gyűjtöttünk
évfolyamonként .Beindítottuk alsó tagozatban a természetvédő szakköröket, a 3.b osztályban
ÖKO szakkör indult, a 4.a-ban a Beagle projektet folytatjuk.
Októberben megrendeztük az iskolai papírgyűjtést. Részt vettünk azon a Budapest-Dunakeszi
Zöld-Tesco áruházi látogatáson, melyet a tavalyi évben nyertünk el. Itt Csongrád megyét
képviselte iskolánk. A gyerekeknek tartott rendhagyó környezetvédelmi órán betekintést
nyerhettünk az áruház zöld programjába, végig vezettek minket és bemutatták nekünk a már
használatos és bevált környezetvédelmi műszaki megoldásokat. Tovább folytatjuk a
Szitakötő folyóirat feldolgozását. Az őszi számban a Nagy Zöld Könyv elnyerését pályáztuk
meg. Sikeres munkánkkal megkaphattuk azt a kiadványt, melyet a szakköri munkáinkon
tovább hasznosíthatunk. Évszakonként frissítjük az ÖKO sarkot iskolánk aulájában, ősszel a
fák védelmééárt, télen a madárvédelem,madáretetés témáját dolgoztuk fel a szakkörösökkel.
Iskolánkban a gyerekeknek madáretető készítését hirdettük meg. A szép számmal beérkezett
munkákból kiállítást készítettünk, a legszebb alkotásért könyvjutalmat osztottunk ki. Tetrapack gyűjtési akciónkkal egy internetes pályázaton munkálkodtunk. Bár helyezést nem értünk
el , de az elkészült „zöld- fotelt” kipróbálhatták tanulóink. A dobozok gyűjtésébe bevontuk
iskolánk tanulóit is. A legtöbbet gyűjtött osztály ( 8.b) egy tálca palacsintát nyert el, melyet a
szülők felajánlásával fogyaszthatták el.
Az algyői iskolában Szüreti ÖKO vetélkedőn vettünk részt két csapattal,a felsősök 6. az
alsósok 3. helyezést értek el. Ebben az iskolában került megrendezésre a Dél-alföldi régió
ÖKO iskoláinak találkozója, ahol a 2012-es zöld diákparlament helyszínéről szavaztunk, és
ismertették az ökoparlament szervezésének főbb mozzanatait.
November 11-én szintén Algyőn rendezték meg az öko iskolai találkozót, melyen szó esett a
régió tanösvényeinek feltérképezéséről, illetve megbeszéltük a Zöld munkaterv elkészítésének
főbb ismérveit. Hagyományunkhoz híven ebben a hónapban a napközis csoportok ismét darulesen jártak a Fehér-tónál.
Az öko szakkörösökkel elkezdtük a nemzetközi Zöld-kapu pályázatra való felkészülést,
melyen ismét tablósorozatot állítunk össze a környezettudatos életszemlélettel kapcsolatban.
II. félév:
A második félévben tovább erősítettük tanulóinkban iskolánk környezettudatos szellemiségét.
Számos programot szerveztünk, mellyel nemcsak a gyerekeket, de a családokat, szülőket , a
környező városi- és öko iskolákat is megmozgattuk. Így került sor a Kossuth napok keretében
megrendezett
„hulladékból hasznosat” elnevezésű pályázatra, ahol a családok
újrahasznosítható anyagok felhasználásával készítettek ötletes , új tárgyakat. A közel 20
beérkezett pályamunkából kiállítást készítettünk, a legkreatívabb munkákra diákjaink
szavazhattak, de minden alkotót ajándékkal jutalmaztunk.
Áprilisban az új Széchenyi terv pályázatába bekapcsolódva ZÖLD-SZEM-PONT elnevezésű
rendezvényt szerveztünk. Az „Élj zölden, mi segítünk!” szlogennel élő délutánon iskolánk 16
csapatnak , összesen 160 gyermeknek adott helyet és lehetőséget , hogy minél nagyobb
számban tudjanak városi- és öko iskolák is bekapcsolódni ebbe az országos rendezvénybe.

A gyerekek környezetünk témájában memória játékokat, mini kirakókat, hagyományőrző népi
játékokat, a környezetszennyezéssel kapcsolatos különböző feladatokat oldhatták meg. A
rendezvény sikeresnek bizonyult, gyerekektől, résztveő iskoláktól, pedagógusoktól pozitív
visszajelzéseket kaptunk.
Tavasszal ismét megrendezésre került a már hagyományos papírgyűjtési akciónk. Az egész
iskolát megmozgató gyűjtésben minden osztály osztályfőnökeik segítségével kivette részét, az
osztályokat a diákönkormányzat értékelte és jutalmazta.
Június 2-án országos Szedd magad akcióba kapcsolódott be iskolánk diáksága, pedagógus
gárdája.Az összefogás a tiszta Magyarországért mozgalom keretében országszerte sikeres és
eredményes volt. Az önkéntesek kesztyűket húzva hulladékgyűjtési akcióba fogtak, hogy
szebbé, tisztábbá varázsolják környezetüket. A hétvégi „ nagytakarításba” iskolánk is
bekapcsolódva segítette Szőreg megtisztítását a Pálya-tér melletti kiserdőt valamint a
vasútállomás melletti zöldterületet. Az önkéntesek között 55 fővel tanulóink, szülők és
pedagógusok egyaránt kivették részüket. .
Összességében elmondhatjuk, hogy a tanév során ismét megvalósítottuk terveinket, rendkívül
színes, figyelemfelkeltő programsorozatunkkal erősítettük tanulóinkban és a családokban a
környezettudatos életmódot.

2012. június 27.
Gollné Kiss Márta
öko csoport vezető

