Az ökoiskolai munkacsoport beszámolója
2016/2017 I. félév

Az ökoiskolai címre benyújtott pályázatunkat elfogadták, így 2017. január 01-től 2019.
december 31-ig viselheti iskolánk az ökoiskolai címet.
Szeptemberben megalakult az ökoiskolai munkacsoport és elfogadtattuk az ökoiskolai
munkaterv javaslatot a nevelőtestülettel, a diákönkormányzattal és a szülői
munkaközösséggel.
Az ökoiskolai munkatervben megfogalmazott feladatokat igyekeztünk megvalósítani.
Szeptember:
 Szelektív hulladékgyűjtés újraindítása, papír és műanyag gyűjtése a folyosókon
kihelyezett gyűjtőkbe,elem-, és kupakgyűjtés folytatása.
 Egyes tantermekbe a tanulók szelektív hulladékgyűjtőket készítettek.
 Takarítási világnap alkalmából a DÖK szervezésében papírhulladékot gyűjtöttünk.
 Ökofal létrehozása és működtetése elsősorban a jeles környezetvédelmi napok
bemutatásával.
 Osztálytermek dekorálása természetes anyagokkal.
 Európai Mobilitás hét és Autómentes világnap akciójához való csatlakozás.
 Zöld Kör és a Vörös kereszt standjának felkeresése (3-4.évf.körny.ism. szakkör)
 Körút körbekerékpározása
 Ökofal: Zöld jeles napok kiállítás szervezése:
 Ózon Világnapja
 Autómentes Világnap
Október
 Állatok Világnapja alkalmából:
 Pacsi Kutyamenhelyen tett látogatás (4.c és 5.b)
 Természetes anyagokból készített állatfigurák és stresszoldó állatos
színezők kiállítása.
 Intézményünk a „Tiszta Virágos Intézmény” verseny I. helyezettje.
 A Bocskai Napok keretében a DÖK szervezésében Hajdú tanyára tett látogatás.(minden
évfolyam)
 Ökofal: Zöld jeles napok kiállítás szervezése.
 Állatok Világnapja
 Földünkért Világnap

November
 Herman Ottó tanösvény vándorkiállításának megtekintése.
 Nem nehéz! Suli fotópályázatán való részvétel (III. helyezés, szerepelés a Sláger
Rádió reggeli adásában)
 Európai Hulladékcsökkentési Hét keretén belül az alábbi programok kerültek
megvalósításra:
 Cserebörze börze (a megmaradt tárgyak felajánlásra kerültek Magyar
Vöröskereszt Hajdúböszörményi Területi Szervezet számára )
 Vászontáska és kulacsdíszítés
 Hulladékokból használati tárgyak(madáretetők, asztali irodaszertartók,
mécsesek stb.) és karácsonyi díszek készítése.
 A nyelvi hét keretén belül ajtódíszek alkotása természetes anyagokból.
 Téli madárvédelem: madáretetők készítése, kihelyezése és azok feltöltése.
 Ökofal: „Madárkarácsony”
Zöld jeles nap: „Ne vásárolj semmit nap!”
December
 Adventi koszorúk készítése természetes alapanyagokból (minden osztály). DÖK
támogatásával
 Ökofal: Biodiverzitás Védelmének Világnapja
 Egészségnap:
 1-2. évf.. gyümölcsök, zöldségek szerepe az egészséges táplálkozásban:
gyümölcssaláta készítése, fogyasztása.
 3-4. évf.: interaktív előadás és totó az egészséges táplálkozásról.
 felső tagozat: Előadás megtekintése a dohányzás káros hatásairól a
SGMK -ban.
Január
 Madáretetők utántöltése.

Köszönjük a vezetőségnek é a nevelőtestületnek, a karbantartóknak és a szülői közösségnek,
hogy támogatták, segítették munkánkat.

Hajdúböszörmény, 2016. 01.25.
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