Öko szakkör éves beszámoló 2014/2015.

Idei tanévünk kezdeti feladata a teremrendezés volt. Az öko hulladékgyűjtéseink elhelyezésére
kijelölt szekrényeket elrendeztük.
A tavalyi évről maradt mintegy 5 zsáknyi gyűjtött kupakot felajánlottuk egy zalaegerszegi
kisgyermek gyógykezelésére, egy kolléganőnk elszállította.
Jelentkeztünk a Nutrikid monitoring programra, mely keretén belül segítséget nyújtanak
iskolánkban a program gyakorlati megvalósításához. Kitöltöttünk, és visszaküldtünk egy
kérdőív összesítőt, melyet két osztály gyerekei válaszai alapján készítettünk el. Témája az
egészségünk, és az egészséges életmód, ártalmas szokásaink. A program keretén belül ingyenes
egészségnevelési kiadványokat kapott iskolánk.
Felhívást tettünk közzé faliújságunkon az Ózon világnappal kapcsolatban, információkat adva
a nap jelentőségéről.
Mozdulj a klímáért! 2014. október 22.-én autómentes nap rendezvényen vettünk részt, amelyre
a vívócsarnokban került sor. A rendezvényre 4 iskola jött el városunkból. Elkészítettünk egy
plakát-ruhát, mellyel beöltöztettük egy tanulónkat, a plakáton egy autómentes nap felhívás volt
látható. Minden csoport írószeres vásárlási utalványt kapott díjazásul.
Elkészítettünk egy felhívó jellegű plakátot: melyik anyag mennyi ideig bomlik le címmel,
amely jól érzékelteti, hogy akár milliós években mérhető bizonyos hulladékok lebomlási ideje.
Október 4.-i Állatok világnapjára felhívó jellegű plakátot készítettünk.
Jelentkeztünk a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. elektronikai hulladékgyűjtési
akciójára. Az akció keretében minden átadott ép elektronikai hulladék kilója után 10 Ft-ot adnak
az iskoláknak.
Jelentkeztünk a nagykanizsai Piarista Ökollégium „Játsszunk zöld lapokkal!” Projektje
keretében megvalósuló nagyszabású ökológiai vetélkedőre. Iskolánkból két tanuló töltött ki
öko-kérdéseket tartalmazó feladatsorokat. A vetélkedő témája a fenntarthatóság, a
környezettudatos gondolkodás.
A 7-8. osztályos illetve középiskolás diákoknak rendezett versenyen a jelentkezés csak párosan
volt lehetséges.

A vetélkedőn tanulóink bejutottak a második fordulóba is.
Részt vettünk az Erdők Hete programsorozat: Őszi séta az erdőben, című programjára, mely
helyszíne a Nyitnikék Erdei Iskola- Obornak volt. A szervező: a Zalaerdő Zrt. 1. sz. Erdészete
Nagykanizsa.
A program keretében iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói részt vettek az erdei iskolában -játékos
kérdések megválaszolásában, erdei túrában, nagyítós megfigyelésben.
Regisztráltuk intézményünket az „Indul a szuperküldetés” nevű játékba a Groupama
Garanciabiztosító szervezésében a www.greeman.hu oldalon, amely keretén belül játékos
feladatok megoldását végezhetik tanulóink.
A Komposztálás Ünnepnapjára jelentkezett intézményünk, hogy október hónap teljék a
komposztálás jegyében.
A tartott programokról pályázati beszámolót kellett a Humusz Szövetség részére elküldeni.
Az EnergiaKaland program és a kapcsolódó internetes oktatási portál, a
www.energiakaland.hu 6-tól 18 éves korig kínál diákok és tanáraik számára energiával
kapcsolatos ismeretanyagot. A program célja, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek
meg az energia izgalmas világával, az energiatermeléssel, a felhasználással és az
energiatakarékosság fontosságával. A program célja másodsorban pedig az, hogy segítsen a
pedagógusoknak abban, hogy a diákjaikban kialakítsák az energiatudatosságot, bővítsék az
energiával kapcsolatos tudást és fejlesszék az ezzel kapcsolatos kompetenciákat. Az internetes
oldalon diákjaink játékos tudásbővítő feladatokat oldottak meg.
Gyűjtőversenyt indítottunk, kupak, és elem gyűjtéshez: 13 kg nyi elem, és 34 kg kupak gyűlt
össze, melyet ismét felajánlottunk.
„Írj mesét Energia témakörben!”- pályázatukra egy tanulónk küldött be mesét Öko-anyóról.
Megadott téma volt: az energiatakarékosság, vagy az, honnan származik az energia, milyen
energiaforrások vannak. Rajzpályázat is indult a témához, jutalmul diákjaink felfújható
focilabdát kaptak az E-ON-tól.
Jelentkeztünk a Beagle projektre, A BEAGLE egy online biodiverzitás projekt, amely 7 évnél
idősebb diákok számára alkalmas és nyitott Európa minden iskolája számára. Válassz egy fát
és kövesd nyomon, az év során bekövetkező állapotváltozásait! Jelentsd a fontos változások
időpontjait és hasonlítsd össze eredményeidet más iskolák adataival!
Jelentkeztünk a Szitakötő programra, mely alapvetése, hogy a környezet fogalmát a természeti
környezetnél tágabban értelmezi; az épített és a szellemi környezeten túl a társadalom egészére.
A projekt nemcsak a veszélyeztetett természeti értékek megismerését és megóvását tartja a
fontosnak, hanem a szellemi, erkölcsi értékek gondozását is, és kiemelten figyelmet fordít a
hátrányos helyzetű gyerekekre. A művészeti és környezeti nevelést és oktatást összekapcsoló
program keretében a hazai és határon túli általános iskolákban egy kiválasztott osztály diákjai

és a kapcsolattartó pedagógus számára ingyen példányt biztosítanak a negyedévi Szitakötő
gyereklapból. Különböző műfajú és tematikájú írások teszik lehetővé a sokirányú
alkalmazást. A weboldalon érdekes játékokat találtak a gyerekek.
A www.zoldbaratok.hu weboldalon, játékos feladatokon vehettek részt, öko tippeket kaptunk.
Futurobival lehetett együtt egy fenntartható várost építeni.
Csatlakoztunk a: Mozdulj a klímáért –Éghajlatvédelmi akcióhétre Reflex Környezetvédő
Egyesület szervezésében. A gyerekeknek környezetbarát módon kellett közlekedniük, és az így
megtett kilométerek rögzítve lettek. A zöld mérföldek gyűjtése mellett minden napra egy
feladatot kaptunk. (Ökolábnyomot számoltunk, kérdőívet töltöttünk ki, kiszámoltuk milyen
messziről érkezik hozzánk kedvenc csokijaink.) Környezetkímélő utazásnak számít a gyalog,
biciklivel, görkorcsolyával, rollerrel, busszal, villamossal vagy vonattal megtett utazás.
Egy környezetkímélő utazásért a diákok az adott napra jutó két autó keréknyomra egy-egy
matricát ragaszthattak.. 2014-ben is megkerüljük szimbolikusan a Földet a gyerekekkel az
általuk összegyűjtött zöld mérföldek segítségével. Ez a virtuális klímatúra Bonnból, az ENSZ
Klímatitkárságáról indul és Peru fővárosában, Limában az ENSZ által rendezett 20. Éghajlat
változási Konferencián ér véget, 2014 decemberében, ahol az Európai Klímaszövetség
képviselői ünnepélyes keretek között átadják a gyerekek által összegyűjtött mérföldeket a
politikusoknak.
Az összesítés alapján az iskolák közti versenyt
- a Tápi József Attila Általános Iskola;
- a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nagykanizsa;
- a Jókai Mór Református Általános És Alapfokú Művészeti Iskola, Miskolc;
- a Tiborszállási Péchy László Általános Iskolák csapatai nyerték, amelyek összes résztvevőjét
egy-egy láthatósági karpánttal díjazták.
Októberben részt vettünk a „Nyári élményeink a természetben” című erdészeti rajzpályázaton,
tanulóink rajzokat készítettek.
Rajzpályázatra jelentkeztünk, melyet kormányunk írt ki, témája: Hétköznapi hőseink, avagy
hogyan mentenek életeket a tűzoltók, rendőrök, mentők- cél, hogy felhívják a gyerekek
figyelmét, hogy a 112-es számot csak vészhelyzetekben lehet hívni. A gyerekek rajzoltak a
témával kapcsolatosan.
www.facebook.com/italoskarton
oldalon
regisztráltuk
szakköröseinket,
egy
nyereményjátékban vehettek így részt. Kérdésekre kellett időre válaszolniuk, amelyek az italos
karton dobozokkal, és a benne lévő újrahasznosítható anyagokkal voltak kapcsolatban.
Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt.: " Ez a vágyam, erre gyűjtök" címmel indított
rajzpályázatot, ahová beküldtünk munkákat. A megtakarítás, és a gyűjtött pénz
felhasználásának lehetőségeit fogalmazták meg.
Csomagot küldtünk be a Terracycle hulladék feldolgozónak, sós-csomagolásokból, majd 1 kgnyit. Valamint a jól kiépült kapcsolat következtében, felkerültünk honlapjukra, meg kellett adni
iskolánk történetét, ahogy kapcsolódtunk a gyűjtési programhoz. https://s3.amazonaws.com/tchu-prod/download_resource/downloads/651/miatama_v2.pdf.

Kiemelt gyűjtőhelynek is jelentkeztünk, hogy a városi szinten megszervezzük a gyűjtést, és
felajánlhassuk a menhelynek az értékét.
Nutrikid program az egészségnevelés részeként – a jelenlegi modern eszközök felhasználásával
– szeretne még közelebb kerülni a fiatalokhoz. Ezért egy, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos,
okos telefonra letölthető applikáció összeállításán dolgoznak. A korosztály: általános
iskolások. Ehhez a felméréshez küldtünk összesítést a kitöltött kérdőívek alapján.
Rajzot küldtünk be a be az: Óvd és tedd jobbá a környezetet országos pályázatra, mely kiadott
témája az volt, hogy miként tudjuk megóvni, illetve tenni a környezetünkért, hogy szebb és
jobb legyen.
Részt vettünk egy pályázaton, ami a BankVelem Program keretében, a Pénziránytű Alapítvány
támogatásával meghirdetésre kerülő Osztálykirándulás pályázat volt - célja a pénzügyi tervezés
folyamatának megismertetése a gyerekekkel! A pályázatra egy részletesen kidolgozott
osztálykirándulás programjával, pénzügyi tervével és a közös tervező munkát megörökítő
dokumentumokkal lehetett jelentkezni. Egy budapesti osztálykirándulás komplett tervét
nyújtottuk be, amelyet a gyerekekkel közösen terveztünk meg. Két évfolyamra, 7. és 8.
osztályra nyújtottuk be.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ ismét meghirdette a kupakképépítő versenyt,
amelyhez előzetesen az iskolában meghirdettük az osztályok kupakgyűjtési versenyét
ismételten. Az Emberszeretet világnapjára tervezett program, megvalósításához közel 13 kg
kupak gyűlt össze. Iskolánk könyvtárába meghívtuk az alsó tagozatos osztályosokat, és az Öko
szakköröseinket, akik együtt egy hatalmas képet készítettek két órás munkával. A képet a
Szolgálat munkatársai lemérték, és az összegyűlt kupakokat adományunkként elszállították.
Második idei chips csomagunk beküldésével, amit az Irány a suli versenyre küldtünk, nyolcadik
helyre soroltak bennünket a Terracycle-nél. Iskolazöldítő, és sportszerekért folyt a küzdelem.
A farsangi időszak lezárásakor kisze-báb égetés hagyományát folytattuk intézményünkben,
ahol már harmadik alkalommal rendeztük meg a rossztól, bajoktól, a téltől való megszabadulás
okán a bábu elégetését. Hangos szóval, kiabálással, versikével köszöntünk el a téltől, és a
gyerekek már szokássá vált, hogy a banyával együtt elégethették a papírjaikat, amire mindazt a
rosszat felírták, amitől szeretnének megszabadulni.
Március 6-án tartják az energiatakarékossági világnapot, amelyet Magyarországon 2000 óta
rendeznek meg, hogy a környezettudatosságra, fenntarthatóságra hívják fel a figyelmet.
Plakáttal hívtuk fel a figyelmet a jeles napra.
Márciusi jeles naphoz kapcsolva víztorony látogatást szervezett a nagykanizsai Vízmű, a Teleki
utcai víztoronyhoz. Iskolánk diákjai 15 fős csoportokban felmehettek a toronyba, szakszerű
vezetéssel, és számos tudnivalóval gazdagabban jöttek le a látnivalók megtekintése után.

A Cetelem Zöldsuli idei pályázatára jelentkeztünk, amellyel 150 000 forintos támogatást
nyerhetett bármely iskola bármely osztálya. Az összeget a gyermekek erdei iskolai
táboroztatására használhatták fel. A program célja a kisiskolások környezetvédelmi oktatása,
környezettudatos nevelése volt, képzőművészeti alkotás elkészítését várták környezetvédelmi
témában. Nyolcadik osztályosaink elkészítettek, és kifestettek egy só-liszt gyurma
kompozíciót, mely témája az öko-ház volt.
A városi TV is közölt egy tájékoztatót a lehetséges szavazásról, városunk két másik iskolájával
egyben http://www.kanizsatv.hu/hirek/13800/meg-lehet-szavazni oldalon.
Iskolánknak a napfény Egyesület is adományozott kupakot, és csatlakozott a gyűjtésünkhöz.
Áprilisban elvégeztük az éve eleji Nutrikid felmérés utóvizsgálatát, melyről a kérdőívek
összesítése után táblázatot készítettünk, és jelentést küldtünk az Országos Egészségfejlesztési
Intézet munkatársának. A felmérés a gyerekek táplálkozási szokásaira világított rá.

2015. április 22. -én iskolánkban, Föld napi megemlékezést tartottunk. Csatlakoztunk a
nemzetközi mozgalomhoz, mely alapján, Magyarországon, és mindenhol ahol magyarok élnek
a világban ültessünk fákat a Föld Napja alkalmából.
Nyírfát ültettük el a jeles napon közösen, és információkat kaptak a diákok a nyírfa ősi
jelentéseivel is kapcsolatban. Iskolánk alsó tagozatos diákjai aszfaltrajzokat készítettek a fa
köré, hogy ne érezze egyedül magát.
A Föld napi program folytatásaként délután egy előadáson vettek részt felsős, és szakiskolás
diákjaink, mely keretén belül egy háromszáz képből álló foto sorozatba pillanthattak bele, s
mely témája fel szerette volna hívni a figyelmet arra a tényre, hogy földünk mennyire
veszélyben van. A fotók megfigyelése mellett a gyerekek véleményére is kíváncsiak voltunk.
A folyosón elhelyezett faliújságon számos érdekességet is olvashattak a nevezetes nappal
kapcsolatban, és természetesen igyekeznek diákjaink máskor is abban a szemléletben
tevékenykedni, hogy vigyázzunk környezetünkre az év minden egyes napján. Az elültetett kis
fát azóta is megfigyelik, és gondoskodnak locsolásáról.
Májusban elektronikai hulladékgyűjtést is rendeztünk, már másodszor a tanévben,
eredményeként szép mennyiségben hoztak a diákok és szülők kidobásra ítélt, de még
újrahasznosítható hulladékokat.
Az Országos Egészségfejlesztési Intézet munkatársa megkeresésére, aki a Nutrikid program
mellett információkat kért az általános iskolások energiaital fogyasztási szokásait illetően,
kitöltettünk felső tagozatosokkal egy kérdőívet, viszonylag egyszerű, közérthető kérdésekkel.
Az összesítést küldtük vissza, hogy segítsük munkájukat.
Pályázatot nyújtottunk be a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ környezetvédelmi
pályázatára, 2014/2015. tanévben végzett környezeti munkára vonatkozóan- melyben az
iskolánk környezetvédelmi aktivitásának leírása, eredményeink, referenciáink ismertetése volt

a leírandó terület. Célja a kiemelkedő környezetvédelmi tevékenység, a környezettudatos
magatartás népszerűsítése érdekében kiemelkedő munkát végzők elismerése. A Vándordíj
pályázattal nyerhető el, melyet a Nyugat-Dunántúli régióban működő alsó-, és középfokú
oktatási, nevelési intézmények nyújthatnak be.
2015. május 15.-ére hirdetett „Te Szedd” akció a nagykanizsai NAGESZ szervezésében zajlott.
Az eső miatt a programot 18.-án tartottuk meg. A 9. B osztályból 2, a 9. E osztályból 1, a 8.
osztályból 7 fő, a 6. osztályból 7 fő és két pedagógus kísérte el a gyerekeket. Az iskolánk
környékét tisztítottuk meg, és 4 zsák hulladék gyűlt össze az akció ideje alatt. A szervezet
jutalmul minden gyereknek egy dobozos innivalót, és matricát adott.
.
A Pontvelem.hu oldalon megrendeltük tanulóinknak a gyűjtött (elem, és telefon) pontokért járó
ajándékokat. Júniusban szállítják ki iskolánknak. A pontbolt kínálatából választottak, ledes
elemlámpát, radírt, pénztárcákat, hüttőmágnest, játékokat.
Ismét regisztráltuk ökos diákjainkat a greeman 2 weboldal játékára, ahol érdekes feladatokat
oldottak meg, közlekedéssel, táblákkal, egészségvédelemmel kapcsolatban.
A Terracycle Chips gyűjtőbrigád befejezéséhez érkezett, megszűnt év végére a lehetőség, hogy
chips csomagolásokat lehessen gyűjteni. A program végeztével megtettük felajánlásunkat a
nagykanizsai Élettér Állatmenhely számára, a pénzösszeg: 5162 ft adományt jelentett.
Értesítették intézményünket május végén, hogy sikeres lett pályázatunk a Szitakötő oktatási
program 2015/16-os tanévére. A Varázsjogar gyerekjogi foglalkozás megszervezésével
kapcsolatban bekerültünk a kiválasztott húsz helyszín közé.
Az őszi Szitakötő számhoz kapcsolódó tematikus foglalkozást fogják megtartani
intézményünkben Budapestről érkező előadóval. A foglalkozást a következő tanévben 2015.
szeptember 14. és december 11. között kell megszerveznünk.

