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 „A természet. Ebben nem is csalódsz, elhiheted. Nem beszél, hát nem is hazudik; nem ígér, és 

mégis odaadja mindenét, nem szól, és mégis többet mond, mint amit valaha ember mondott.” 

(Fekete István: Tüskevár) 

 

Nagy lelkesedéssel kezdtük az idei tanévet, bízva abban, hogy a munkatervünkben 

meghatározott környezetvédelmi tevékenységeket maradéktalanul teljesíteni tudjuk. Sajnos 

ebben az évben is nagyban befolyásolta a fenntarthatósággal kapcsolatos programok 

megrendezését, lebonyolítását a koronavírus-járvánnyal összefüggő óvintézkedések 

szigorítása. A távolságtartás, a nagyobb csoportos rendezvények megtiltása, a digitális oktatás 

bevezetése átalakította a munkatervünk megvalósítását. Ennek függvényében a 2020/2021-es 

tanévben a tanulók fenntarthatóságra nevelése a következőképpen alakult: 

 

1. Az 2020/2021-es tanév során megvalósult programjaink, 

tevékenységeink: 

 

- 4. Yeti MTB Kupa amatőr kerékpárverseny (szeptember 6.) 

- Iskolánk csatlakozott az Európai Mobilitási Hét keretein belül az Autómentes Nap-hoz. 

(szeptember 18.) 

- Diákjaink testnevelésóra keretén belül kerékpároztak és futottak az Európai Diáksport 

Nap alkalmából (szeptember 22.) 

- Október 28.: Papírgyűjtés – az újrahasznosítás jegyében. 

- November második hete: egészségügyi vetélkedők. Az alsótagozatos tanulók 

osztálykereteken belül tartották meg. Salátákat, egészséges ételeket készítettek az 

egészséges életmód jegyében. A felsőtagozatos diákok vetélkedőben mutatták meg 

tudásukat. 

- Május 11.: Miskolc város napja alkalmából a 2. és 4. osztályos tanulók elkerekeztek az 

Avasi Arborétumba, ahol sokféle érdekes növényeket ismerhettek meg. 

- Sajnos ebben a tanévben a háziversenyek zöme elmaradt a pandémia miatt. A DÖK nap 

keretén belül labdarúgó- és röplabda házibajnokságokat szerveztünk. (június 15.) 

- A tanév végi tanulmányi kirándulások is a fenntarthatóság jegyében szerveződtek. Több 

osztály a természetben gyalogtúrázott vagy kerékpározott, élvezve a friss levegőt, a 

természet szépségeit. 
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- Augusztus 8.: Az iskola udvarán található 5 beülő és 2 pad felújítása szülői segítséggel, 

mivel az időjárás erőteljes nyomokat hagyott rajtuk. 

 

Digitális – online oktatás keretei között megvalósult programjaink: 

- Április 22-25: Papírgyűjtés a diákönkormányzat szervezésében. 

- Április 19-23.: Fenntarthatósági témahét; A Föld napja – projektfeladatok 

osztálykeretben, iskolai pályázatok meghirdetése (rajz-, fotó-, versíró- és 

videópályázatok). 

 

2. Az iskola működtetésében megvalósult feladatok a fenntarthatóság 

jegyében: 

- szelektív hulladékgyűjtés működtetése; 

- szelektív hulladékgyűjtők beszerzése az iskola folyosóira; 

- takarékoskodás vízzel, árammal – ennek rendszeres ellenőrzése az Energia őrjárat 

keretén belül; 

- fokozatos áttérés az eldobható elemekről az tölthető elemekre; 

- irodaszerek, takarítószerek beszerzése során lehetőség szerint környezetbarát termékek 

választása; 

- az intézmény zöld területeinek gondozása, tisztaságának megőrzése a karbantartó, a 

szülők, nevelők és a gyerekek közreműködésével; 

- növénygondozás: 

o osztálytermekben, folyosókon 

o udvaron: faöntözés, a facsemeték erősítése karókkal, az osztályok virágos 

kiskertjének gondozása 

o virágládák kihelyezése az iskola bejáratához 

- téli madárvédelem megszervezése; 

- tanári szobában „ökoasztal” létrehozása (szakirodalom, szaksajtó számára); 

- komposztáló felállítása. 

 

3. Ökoiskolai kommunikációs tevékenységeink:  
- az iskola honlapján és facebook-oldalán beszámoltunk az aktuális eseményekről; 

- az iskola bejáratánál ökofaliújság folyamatos frissítése; 
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- a szülői értekezleteken tájékoztattuk a szülőket rendezvényeinkről; 

- a szülőket bevontuk iskolai akcióinkba; 

- az Ökoiskola hálózat hírlevelének figyelemmel kísérése. 

 

4. Együttműködés terén végzett tevékenységeink: 
- együttműködés a szülői közösséggel, 

- együttműködés az iskola székhelyintézményével, 

- együttműködés a fenntartóval 

- a Zabosfa pályázatunk sajnos nem nyert, amit nagyon sajnáltunk, hiszen önerőből kell 

az iskola ÖKOkertjét kialakítani. Ez a következő évre húzódik. 


