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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. 

 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: 2018. április 23-27. 

A Dombóvári József Attila Általános Iskola az idei tanévben csatlakozott a 

Fenntarthatóság témahét programjaihoz.  

 

2018. április 23. – hétfő 

TUDATOS VÁSÁRLÓ NAPJA 

Játék: Keresd a hazait – magyar termékek logóinak gyűjtése az épület különböző 

pontjain., alsósoknak és felsősöknek egyaránt gyűjtőlap alapján. 

 

2018. április 24. – kedd 

ENERGIATAKARÉKOS NAP – Áramszünet miatt 1-4. óra lesz megtartva. 

EGY DOBOZNYI TERMÉSZET (választható program, nem kötelező!) 

Célja, hogy egy tanulócsoport ellátogasson egy a környezetében lévő 

természetvédelmi területre és ennek értékei feltérképezze, majd egy cipős doboznyi 

bemutató anyagot készítsen belőle. (A természeti kincseink rongálása nélkül!) 

 

2018. április 25. – szerda 

AHOL A FÁK ÉGIG ÉRNEK 

Élőkép az udvaron: Felső tagozat barna, alsó tagozat zöld felsőben egy nagy fa 

alakzatba áll fel és fénykép készül róla. 

 

 



2018. április 26. – csütörtök 

NEM TÉRKÉP-E TÁJ – ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK A VÁROSBAN 

Játék: Öko-hős kirándulása Dombóváron. Paravánon elhelyezett emblematikus 

épületek felismerése alsós/felsős feladatlap alapján. A megoldott feladatlapokat a 

tanáriban elhelyezett gyűjtődobozba tegyétek majd! 

 

TESTÜNK CSODÁI INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS A TINÓDI HÁZBAN 

Csoportoknak előzetes regisztráció szükséges. Nyitva 10-18 óráig. Jegyár: csoportos 

500 Ft (10 főtől) A programon való részvétel nem kötelező! 

 

2018. április 27. – péntek 

PAPÍRGYŰJTÉS 

BESZÉLŐ HÁZAK – DOMBÓVÁR ÉPÍTETT ÉRTÉKEI 

Takács Istvánné helytörténeti előadása 17 órakor kezdődik a Földi István 

Könyvtárban. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 terek kialakítása az iskola egész területén. 

 A „jeles napokról” programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével 

emlékezünk meg. 

 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. 

 

 

 


