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 Az idei tanévben is kiemelt feladatunk volt az Ökoiskola pályázatban vállalt 

célok és programok megvalósítása.  Intézményünkben eddig is fontosnak tartottuk a 

gyerekek környezeti nevelését, de a cím elnyerése óta még inkább szeretnénk 

erősíteni a környezettudatos szemléletet, nemcsak a tanulók, hanem a felnőttek 

körében is. További cél a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának további 

emelése.  

 Az öko munkacsoport feladata, hogy segítse, koordinálja a munkaterv 

feladatainak megvalósulását. 

 

A tanév során megvalósult tevékenységeink: 

 

 Szelektív hulladékgyűjtés folyamatosan, kiemelten szárazelemek és 

komposztálás. 

 Kerékpáros közlekedés népszerűsítésére több biciklitúra. 

 Autómentes nap szeptember 22. 

 Állatok világnapja – október 4. 

 Látogatás a természettudományi laborban. 

 Újdombóvári Őszi Fesztivál programjai. 

 Tudás Pub vetélkedő szervezése. 

 Madáretetők folyamatos töltése a téli időszakban. 

 Természetfotó- kiállítás az iskolában. 

 Korcsolyázás Kaposváron. 

 Adventi kézműves foglalkozás az újrahasznosítás jegyében. 

 Vízmű látogatás a Víz világnapja alkalmából. 

 Passzív-ház látogatása Dombóváron a felsősök részvételével. 

 A Föld  napja. 

 Öko folyosó kialakítása, festése. 

 Fenntarthatósági témahét megszervezése. 

 Természetfotó- és képregény pályázat az iskolában. 

 Hulladékgyűjtés. 

 Pet palack gyűjtőakció. 

 Újrahasznosító kézműveskedés. 

 Madarak, fák napja. 

 Kihívás napja. 

 Bolhapiac. 

 Osztálykirándulások. 

 Kerékpáros vándortábor a Balaton körül. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiemelten fontos programunk az idei tanévben: 

 

Fenntarthatósági témahét: 
 

A Dombóvári József Attila Általános Iskola az idei tanévben csatlakozott a 

Fenntarthatóság témahét programjaihoz. A tavaszi szünetről visszaérkezve a 

vállalkozó kedvű, kreatív tanulók és felnőttek természetfotóikkal pályázhattak, vagy 

képregényt készíthettek a tavaly megválasztott Öko-hős kalandjairól. A legjobbakból 

kiállítás is készült. 

A témahéten minden osztály több tanítási órán kapcsolódott a fenntarthatóság 

témaköréhez. Az alsósoknál 2 témakör volt választható: 

1. Mondd szereted az állatokat? - A gyerekek megismerkedtek a felelős állattartással. 

Bemutatták saját házi kedvenceiket, riportot készítettek, majd elemezték azokat. 

2. Cseppben a tenger - A gyerekek vízhez való pozitív kötődésének kialakítása, 

erősítése a víz téma komplex körbejárásával.  

Felsősöknél egyes tanítási órákon a globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő 

energiakészlet, klímaváltozás, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás, 

újrahasznosítás, egészséges életmód, táplálkozás, energiafelhasználás témákat 

dolgozták fel. 

Minden napra jutott érdekes program: kedden volt az erdők-mezők napja, melyre 

napközben a csengő hangja és a zöld színbe öltözött diákok hívták el a figyelmet. 

Délelőtt a bolhapiacon csereberélhették megunt dolgaikat, délután háziállatukat 

hozhatták az iskolába a gyerekek. Az állatok simogatástűrő-képességét próbára tettük, 

voltak kutyák, macskák, nyulak, tengerimalacok, hörcsögök és még teknős is.  

Szerdán, a víz napján csobogással kezdtük az órákat, kékbe öltöztünk, és mindenki 

törekedett a vízfogyasztásra, az udvaron az iskola tanulói a H2O feliratot jelenítették 

meg. A hátsó udvaron közben szorgos kezek mérték az osztályok által összegyűjtött 

papírhulladékot. 



Csütörtökön ért véget a PET-palack gyűjtő akciónk, mely alkalomból 12 529 darabot 

sikerült összegyűjteni. Egyrészt örültünk a mennyiségnek, másrészt újra 

megdöbbentünk, hogy mennyi szemetet termelünk.  

Az iskolába járókat egész héten ösztönöztük a környezetvédelmi szempontból 

előnyös közlekedésre, motiváltuk környezetünk védelmére, a felelősségteljesebb 

életvitelre. 

Az osztályok a programokon vitruális „Föld-tallért” gyűjthettek, a hét végére komoly 

verseny alakult ki az osztályok között.  

A hetet az egész délelőttöt kitöltő akadályjátékkal, újrahasznosító kézműveskedéssel, 

plakát készítő versennyel (témája: vizes élőhely vagy állattartás), erőt és ügyességet 

próbára tevő sorversennyel zártuk. Pénteken este diszkó, és zsíroskenyér parti, majd a 

tornatermi „ittalvós” buli tette még emlékezetesebbé ezt a programokban különösen 

gazdag hetet. 
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Következő tanévre tervezett feladatok: 

 

 Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének 

kialakulását. 

 Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható 

fogyasztás elvét. 

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, 

értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

 Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. 

 A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód 

kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, mint 

tulajdonossal, a szülői házzal, társadalmi szervezetekkel. 

 Öko állomások kialakítása az iskola egész területén. 

 A „jeles napokról” programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével 

emlékezünk meg. 

 A használt elemek gyűjtése és komposztálás mellett még egy fajta szelektív 

hulladékgyűjtési forma bevezetése. 

 Évente szervezünk hulladékgyűjtést. 

 Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön. 

 Részt veszünk a városi és országos szemétszedési akciókban, iskolánk 

környékét rendben tartjuk. 

 Rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán iskolánkat és környezetét. 

 Évente rendszeresen szervezünk kerékpáros programokat, nyáron Kerékpáros 

tábort szervezünk. 

 

 

 


