
Ökoiskolai beszámoló 

Idén is megalakult és működött az öko- felelősökből a diákképviselet, akik 

fegyelmezetten vettek részt a kedd reggeli megbeszéléseken, csupán 1-2 osztály (8.c, 

7.d) volt a kivétel. 

A szolgáltató döntése miatt az idei tanévtől az intézményekben, így iskolánkban sem 

gyűjthettük hetente a PET – palackokat. Szerencsére az őszi és tavaszi papírgyűjtéskor 

a papírral együtt mégis sikerült elvitetnünk a műanyagot is. Döbbenetes mennyiséget 

szállították el. Ezt nemcsak a szülők és gyerekek érdeme, hanem a lakótelepről a 

környéken lakók is hozzájárultak a sikerhez. Különösen sajnáljuk, hogy a szolgáltató 

még az iskola udvaráról is elvitte a szelektív gyűjtőket. Ez egy olyan döntés volt, 

aminek nyilván anyagi oka van, de a környezettudatos szemlélet kialakításában éppen 

a kívánatossal ellenkező hatású. 

Ősszel részt vettünk a Mobilitási hét rendezvényein, és munkánkat kupával 

jutalmazták városi szinten. 

A 4.c osztályosok az ÖKOLIMPIÁN  gyönyörű 2. helyet érték el.  

A 7.a csapata a Csillagok nyomában című túrán vett részt a Sóstón. 

A mobil planetárium előadásán kb. 340 gyermekünk vett részt. Azt reméljük, hogy sok 

gyerek fantáziáját mozgatták meg az itt látottak. 

Az idei tanévben a Vértes jobb megismerését tűztük ki célul, ezért a gyerekek számára 

fotó- és rajzpályázatot hirdettünk, és meghívtuk Viszló Leventét a Vértesi Natúrpark 

vezetőjét. Vendégünktől nagyon sok érdekességet tudhattak meg a gyerekek, 

különösen a ragadozó madarak védelme keltette fel az érdeklődésüket. 

Sajnos a betervezett kirándulásra már nem futotta év végén az energiából. A jövőre 

vonatkozó tanulság, hogy talán inkább őszre érdemes ilyen kirándulást szervezni, mert 

a tavaszi szünet utáni időszak túlzsúfolt a különböző szaktárgyi versenyek, mérések és 

vizsgák miatt. 

A Herman Ottó-udvaron tartott óráknak nem kedvezett az időjárás. Az esős ősz, és a 

későn érkező tavasz miatt kevés lehetőségünk volt kivinni a foglalkozásokat. 

Reméljük, hogy jövőre kegyesebb lesz az időjárás hozzánk. 

Az idei tanévben is foglalkoztak az osztályok az év fája és madara megismerésével, 

amit a saját osztály faliújságján mutattak be. 

Látogatást szerveztünk a szennyvíztisztítóba egy lelkes kis csoportnak. 



A folyosói virágok gondozásán van még mit csiszolni, de a 7.c jó példaként állítható 

mindenki elé. 

A komposztálót köszönjük szépen, nagyon hasznos beszerzés volt. 

Idén is pályáztunk növényekre, a növénytelepítés rendben történt. 

Tamás nagyon sokat dolgozik az udvar rendben tartásán, jó lenne, ha mindannyian 

megbecsülnénk és segítenénk a munkáját. 
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