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Iskolánk, mint ÖKO iskola, minden tanulónk számára törekszik példát mutatni az élővilág
értékeinek tiszteletben tartásához. Fontos közvetítenünk, hogy tevékenységeinkkel a lehető
legkisebb kárt okozzunk környezetünknek. Célunk arra irányul, hogy tanulóink, munkatársaink
harmóniában éljenek a környezettel, és környezettudatos felelős tevékenységek alakítsák a
mindennapjainkat. A fenntarthatóság pedagógiai elvei az iskolai élet minden területén
megjelennek.
Tevékenységeink oktató-nevelő munkánk során arra helyeznek hangsúlyt, miként sajátíthatják
el a tanulóink úgy a környezeti nevelés ismereteit, hogy közben mindennapjaik részévé váljon
a környezettudatos viselkedés.
Hangsúlyt helyezünk












az egészség és a környezet összefüggéseire,
közvetlen környezetünk hagyományainak, értékeinek megőrzésére
a természet tiszteletére, a felelősség tudatosítására, a károk megelőzésére
az iskola területén belül a növényzet gondozására
az oktatás részeként az iskolakert gondozására, a komposztálással
visszaforgatásra
környezetbarát közlekedés (kerékpározás, séta) tudatosítására,
energia-, víztakarékosságra, jeles napokról való tevékeny megemlékezésre
a hulladékok szelektív gyűjtésére, felhasználási területeinek megtalálására
állatok védelmére, felelős állattartásra
egymásra figyelésre
folyamatos ismeretbővítésre a felsorolt témakörökben

való

A gyerekek szemléletének környezettudatos alakítására felhasználjuk a tantárgyaink
ismeretanyagát. Környezetismeret tantárgy keretein belül a helyi környezet aktualitásait, a saját
környezetük ismereteit is bővítjük. Magyar nyelv és irodalom órán összevetjük az olvasottakat
saját élményeinkkel és lehetőségeinkkel. Művészeti órák kereteiben érzelmeink kifejezésére ad
lehetőséget az adott tárgy eszközrendszere. Technika és életvitel tárgy esetében lehetőség nyílik
a takarékosság és az újrahasznosítás élményközelivé tételére. A hulladékkezelés megoldásaira,
a környezettudatos magatartás alakítására.
Iskolánkban jó együttműködés alakult ki a különböző tantárgyat oktató pedagógusok között,
közös céljaink összhangot teremtettek. Az együttműködés a diákönkormányzattal is fontos

szerepet kap, hiszen a kortárs vélemény fontos húzóerőt képvisel.
Idei tanévünk számos akciót hirdetett tanulóink számára. Jeles ünnepnapokhoz kötődően
tanulóink kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, így halloween, Mikulás-várás, karácsony,
tavaszváró, ahol a hagyományok megismerése mellett, az anyagok újrahasznosítását is közelről
ismerhetik meg.
Iskolánk pályamunkákat küldött be az aprolepes.hu karácsonyi kreatív alkotói pályázatára
„Zöld ünnep - Én ilyen karácsonyt szeretnék”, illetve “Öko karácsonyfadísz és kiegészítők”
kategóriákban, ahol olyan alkotásokat vártak, amelyek szem előtt tartották, hogyan tehetné
zöldebbé, környezetbarátabbá a karácsonyt készítője, családjában hogyan fordítanának
figyelmet a hulladékmegelőzésre, az energiatakarékosságra is az ünnep során. Két tanulónk, és
egy tanulócsoportunk három díjat nyert el, második, harmadik díj mellett egy különdíj jutalmat
is kaptunk.
Iskolánk nyerte el a legtöbb pályamű beküldője címet, ezért a pályázat kiírói ingyenes öko napot
szerveztek iskolánknak. A nap első részében három helyszínen folytak az események. A diákok
ökofilmeket nézhettek, madárodut készíthettek, memória és puzzle játékkal kereshették meg az
ismert fákat, madarakat vagy éppen kitalálhatták, hogy melyik madár énekét hallják. A
tornateremben mozgásos vetélkedőn mérhették össze a szelektív hulladékgyűjtéssel és a
környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteiket az osztályok. Délután következett a
"Madárijesztő-show". Minden osztály egy 3-3 perces dallal, verssel mutatta be saját címerét (fa,
vagy madár), illetve madárijesztőjét, ami természetes és másodnyersanyagból készült.
Papírgyűjtés meghirdetésével a diákönkormányzat lehetővé tette, hogy nagy mennyiségű,
újrahasznosítható hulladék gyűljön össze, és legyen elszállítva.
Egy facebook felhívás kapcsán, a Komlói Állatvédő Egyesület állatainak megsegítésére indított
kupakgyűjtő akció alapján, meghírdettük iskolánkban a műanyag kupakok gyűjtését. 13 zsák
összegyűjtött kupakot juttattunk el az egyesület számára - és nagy örömére. Az akcióval a
gyerekek, állatok iránti felelősségvállalását is erősítettük, és az akció kapcsán sok felmerült
kérdés is átbeszélésre került. Köszönő levelüket büszkén őrizzük.
A szegedi Orpheus Állatvédő Egyesület állatvédelmi rajzpályázatára pályaműveket készítettek
tanulóink, melyek érintették a veszélyeztetett állatok, a felelős állattartás, és az emberi
felelőtlenség problémáját.
Iskolánk szakköreivel együttműködve téli madáretetőket készítettek a gyerekek, melyeket
osztályaink ablakában elhelyezve az etetés mellett felhasználtunk a megfigyelésre.
Az év elején folytatva az elmúlt évek hagyományát ismét felhívtuk tanulóink figyelmét a PET
palackok gyűjtésére. A gyerekek a palackokat nagy szorgalommal hozzák. A palackzsugorító
gép segítségével végzik a zsugorítást, amit előzőleg pályázattal nyertünk. Technika órák és az
öko szakkör keretében zsugorítják, és tisztítják a tanulók a palackokat. Ezt bizonyítja a már
elküldött, idei három zsák zsugorított palack. A készülék a gyakori használat miatt már nincs
az erdetei állapotában, és állandó pihentetésre szorul a túlzott felmelegedés elkerülésére.

A MTESZ Vas megyei szervezete a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központtal közösen
pályázatot hirdetett Vas és Zala megye általános és középiskolái számára a környezetvédelmi
oktatás fejlesztése, a környezeti nevelés, tudat-és szemléletformálás segítése céljából.
Ezen a Zöld Béka pályázaton iskolánk elnyert 30 ezer forintot, melyből a következő tanévben
két palackzsugorító gép beszerzésére nyílik lehetőség.
Criminon Magyarország tegyél 3 jó dolgot pályázatára küldtünk be munkát iskolánk
tevékenységének életképeiből.
A pontvelem.hu meghirdetett használtelemgyűjtő akciójára minden iskolai csoportunkat
regisztráltuk, és ennek keretén belül immár 33 kg összegyűjtött elemmel rendelkezünk, mely a
veszélyeshulladékok kezelésére hívja fel tanulóink figyelmét.
Öko- tudor vetélkedő meghirdetésével a gyerekek környezetvédelmi jártasságát mértük fel.
Hagyományőrzés megteremtése céljából öko szakkörünk segítségével kisze-báb égetésre került
sor, mellyel a gyerekek figyelmét régi hagyományunk felelevenítésére irányítottuk.
Ismét egy facebook felhívásra mozgósítottuk a csokiszerető tanulókat, hiszen a Kóborlók
Állatvédelmi Egyesületének csapata csatlakozott a TerraCycle magyarországi hulladékgyűjtő
programjához, melynek kapcsán az egyesület állatainak támogatására a műanyag
csokoládécsomagolást gyűjtik. Az elindított akció keretében a gyerekek által összegyűjtött
szaloncukor és egyéb csoki szeletek csomagolását elküldtük az egyesület részére.
Mivel a felhívás iskolánkban olyan népszerű lett, és a gyerekek szívügyükként tekintettek az
állatkák megsegítésére, ezért elindítottuk saját regisztrációnkat az említett cégnél, és immár
saját városunk "Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesületének javára Nagykanizsa
valamennyi oktatási intézményében meghirdettük a gyűjtést. Ehhez immár 8 intézmény
csatlakozott, a sok egyéni gyűjtő mellett. Vállaltuk a gyűjtődobozok elkészítését is, és már tíz
csomag elküldésével büszkélkedhetünk a nagykanizsai menhely javára. Az akció az iskola
mindennapjaiban is jelzi a gyerekek törődését és lelkesedését. Év közben a gyűjtés kiegészült a
chips, sós magvak csomagolásainak gyűjtésével is.
A városunk Családsegítő Szolgálata által meghírdetett kupakkép-építő versenybe három
pályaművel neveztünk, és mellékeltünk 9 kg műanyag kupakot - csatolt feltételként.
Épületünk udvara azonban a beton térkő töredezettsége, egyenetlensége miatt
balesetveszélyessé vált, és tovább rontotta a helyzetünket az a tény is, hogy a tavalyi év
szárazsága miatt a betonozott udvar közepén álló egyetlen árnyat adó fa kiszáradt, gyökérzete
tovább rongálta a kövezetet. Mindezek eredményeként ki kellett vágatni. A nyertes Zöld Béka
pályázat pénzösszegéből a következő tanév őszén lehetőség nyílik egy fa beszerzésére.
Föld napja alkalmából 42 tanulónk és 7 pedagógus vett részt a meghirdetett szemétgyűjtési
akción a Magyar Közút Nonprofit Zrt. országos felhívására április 22-én. A szemétszedés a régi
7-es főút keresztezésében lévő régi nyomvonalon zajlott. Mintegy 40 zsák hulladékot
gyűjtöttünk
össze
ezen
a
napon,
az
akció
keretében.

A gyerekek lelkesedésével és önkéntes munkájával példaértékűen vettek részt a munkában. A
közútkezelő társaság nemcsak az összegyűjtött hulladék elszállításáról gondoskodott, hanem a
hulladékgyűjtéshez szükséges láthatósági mellényt, védőkesztyűt és a szemeteszsákot is
biztosította a csatlakozók számára.
A Föld napi program keretein belül felelős állattartásról szóló előadást is szerveztünk a
nagykanizsai Élettér Állatmenhely előadójával diákjainknak, ahol kérdéseket is feltehettek a
témával kapcsolatban. Videókat, fényképeket, zenéket tekinthettek meg a gyerekek
környezetvédelmi, és környezetszennyezés témakörből. Föld napi „mentőakció” programmal
pedig játékos vetélkedő zajlott a tornatermünkben.
A Cetelem Zöldsuli Program pályázatán is részt vettünk az iskola zöldítésére adtuk be
pályázatunkat. Fontos célkitűzés volt a programban, hogy a nyertes iskolák ne csak egy
„álomligettel”, egy valódi iskolaparkkal legyenek gazdagabbak, de ezen keresztül a fiatalok
környezettudatossága, felelős gondolkodása is erősödjön.
A tevékenységek, melyek a fenntarthatóság pedagógiáját közvetítik - nagy népszerűségre tettek
szert a gerekek között, így az újrahasznasítható hulladékok gyűjtése, a jeles napok városi és
iskolai progamjai.

