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Idén immáron harmadik éve, hogy iskolánk az Ökoiskola címet elnyerte. Az óta 

igyekszünk az éves munkatervhez igazodni, több-kevesebb sikerrel. Az éves tervhez képest 

igyekszünk tartani a programokat, van, ami kimarad, van, ami nincsen benne, de belekerül. 

Az Ökoiskola cím is fordulóponthoz ért, hiszen idén év végén lejár. Tavasszal 

elkészült az új pályázat, amelyet időben benyújtottunk, hogy további három évig ismét 

viselhessük a címet. Eddig nem érkezett visszajelzés a pályázatról, de nagy izgalommal 

várom a fejleményeket. 

A tavaszi időszak rendhagyó volt, hiszen online formában kellett mindent megoldani, 

ami megnehezítette a munkát, de igyekeztünk a helyzethez képest megoldani a feladatokat. 

Sajnos sok minden elmaradt, így kicsit kevesebb programot tudtunk megoldani, de 

igyekeztünk. 

 

A következőkben havi ebontásban szeretném bemutatni az elmúlt év munkáit, 

valamint a végén a terveket is bemutatni. 

 

 
Szeptember 

- A munkaterv elkészítése – a munkacsoporttal közösen elkészítve, egyeztetve az iskola 

vezetőségével 

- Sport nap - ügyességi versenyek, foci és kézilabda házibajnokság, ping-pong verseny 

- Mozdulj a klímáért témahét – hagyományosan rendezzük meg, ahol zöld mérföldeket 

gyűjtenek a tanulók a környezetbarát közlekedésért, ezen kívül számos érdekes feladat 

- Rajtunk múlik a jövő – rövidfilm verseny, ENSZ szervezésében. Elküldtük a 

videónkat, de sajnos nem nyertünk 

- MVM okosbútor pályázat – pályáztunk fa okosbútorra, de nem nyertünk, talán 

legközelebb 



 

 

Október 

- Az állatok világnapja: október 4. - községünk állatvilágának megismerése, kiállítás, 

játékos feladatok, a jeles nap története 

- A Világ Legnagyobb Tanórája – minden évben megrendezzük intézményünkben 

- Október 23 – iskolai és községi ünnepi műsor 

 

November 

- Európai Hulladékcsökkentési Hét – „Nyisd ki a szemed, csökkentsd a szemeted” 

szlogennel újrahasznosított használati tárgyakat készítettünk 

- Madáretetők kihelyezése, folyamatos feltöltése 

 

December 

- Adventi gyertyagyújtás – a diákönkormányzat szervezésében 

- Karácsonyi műsor az iskolában – hagyományos karácsonyi műsor az iskolában 

 

Január 

- Madáretetők figyelése, ellenőrzése – az iskola tanulóival közösen megfigyelni, 

valamint feltölteni a madáretetőket 

 

Február 

- Farsangolás – osztályszinten történtek farsangi mulatságok, klubdélutánok 

 

Március 

- Energiatakarékossági világnap: március 06. – figyelemfelhívás, hogy hogyan tudjunk 

az energiával takarékoskodni 

- Kiszebáb égetés – hagyományos télűző program, amelyben a településen egy rövid és 

hangos séta után az iskola udvarán elég a kiszebáb, a cetlikkel együtt 

- A Víz világnapja – ONLINE felhívó kisfilm a víz fontosságáról, szerepéről 

 

 

 



 

 

 

Április 

- A Föld Napja – ONLINE kollázs készítése, és közzététele a tanulóknak, a Föld 

Napjával kapcsolatban, régebbi képekből 

 

Május 

- Madarak és Fák napja – ONLINE megemlékezés a jeles nap kialakulásának 

bemutatásával, valamint kisfilmekkel 

- Ölelj meg egy fát! – ONLINE kollázs készítése az iskola tantestületéről, faölelés 

- Közlekedési Kultúra Napja – ONLINE teszt kitöltése egy előre kiadott ismertető 

szöveg alapján, ahol korosztályonként ismerhették meg a közlekedés szabályait 

- Pályaorientációs nap – ONLINE szakma bemutatása a tanulóknak 

 

Június 

- Trianon 100 – ONLINE megemlékezés Trianonról, koszorúzás, emlékhely avatása, 

videó feltöltése 

- Gyereknap – ONLINE játékos feladatok kiadása a gyerekeknek 

 

 

A jövőben, ha ismét megkapjuk a címet szeretném ezen programokat folytatni, és lehetőség 

szerint bővíteni,  pályázatokkal, versenyekkel. 

 

 

Prügy, 2020. június 25. 

                   Szőke Bertalan 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


