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Iskolánk az idei tanévben is tagja volt  az Ökoiskolák hálózatának. Feladatunk továbbra is az, hogy 

tanulóink fenntarthatóságra nevelése közben képessé tegyük őket  környezeti értékeink megóvására.  

Ökoiskola munkatervet készítettünk az iskolavezetéssel, a tantestülettel és a  DÖK-kel egyeztetve, 

melynek a 2021-2022. tanévben megvalósuló feladatai a következők voltak: 

 

 Téli madáretetés az első fagyok megjelenésétől azok elmúltáig Molnár Katalin irányításával, a 

DÖK tagok bevonásával  (az eleséget  dr Vissi Gabriella szülőtől, a Gázló Egyesülettől és a 

Balaton-felvidéki  Nemzeti Parktól kaptuk). 

 „Ökosarok” kialakítása folyamatban van használt elem-, műanyagkupak- és szelektív hulladék 

gyűjtővel, természettudományos folyóiratokkal, faliújsággal. 

 Iskolánkban Vissi Gabriella szülőnek köszönhetően megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés.  A 

tanulóknak Molnár Katalin tartott tájékoztatót a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról és 

iskolai menetéről.. A tantermekben elhelyezett kosarakban a papírt, a folyosókon levő 

fedeles gyűjtőkben pedig a műanyag hulladék került elhelyezésre. Ha ezek megteltek, akkor 

az udvaron levő nagy sárga kukába ürítettük. A szelektív hulladékgyűjtés lebonyolításában a 

DÖK, a takarítónők és a hetesek is részt vettek. 

 Szemétszedés az iskola udvarán havi rendszerességgel a napközis nevelők (Szabó Ida, Bácsi 

Krisztina, Kovács Tibor, Molnár Katalin) irányításával 

 Szoros együttműködést létesítettünk a természetvédő szervezetekkel: Gázló Egyesület, 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Bakony-Balaton UNESCO Globális  Geopark, tudományos 

ismeretterjesztő előadások, vetélkedők szervezése.  

 Hulladékpapír gyűjtése az egész tanév folyamán a teljes iskola részvételével. A tavaszi 

papírgyűjtési hetet a jövő tanévre halasztottuk 

 Februárban Dr Oláh Éva vezetésével elindult a SpaceBuzz tréning. Az 5., 6. és 7. osztályos 

tanulóinkat miközben felkészítettük az „Űrutazásra” ráébresztettük Földünk sebezhetőségére 

és a felelősségteljes ökológiai gondolkodásra 

 Február-március hónapban iskolánk 5-6. osztályos tanulói megírták a Herman Ottó 

Természetismereti Verseny 1. és közülük a legjobb 5-5 fő áprilisban a  2. fordulót. Az országos 

döntőbe 3-3 tanulónk jutott be és szép eredményeket értek el 

 Az idei tanévben is csatlakoztunk a „Fenntarthatósági -témahét”-hez. A vállalkozó kedvű felső 

tagozatosok kvízfeladatokat oldottak meg 

 Április 8-án zajlott a „Maradjatok kíváncsiak” nevű, komplex természettudományos 

vetélkedő döntője, ahol Dr Oláh Éva és Molnár Katali vezette 5. osztályos csapatunk az 

országos 1. helyezést érte el 

 Május 4-én „űrutazáson” vehettek részt azok az 5., 6., és 7. osztályos tanulóink, akik 

sikeresen teljesítették a SpaceBuzz programot záró vizsgát 



 Május 16-17-én Bősz Imre földrajz szakos tanár, ásványgyűjtő, bemutatóval egybekötött 

tudományos előadást tartott külön-külön minden osztálynak a közvetlen környezetünkben 

fellelhető ásványokról, kőzetekről. 

 Június 2-án az alsó tagozatosok látogatást tettek a Gyógynövény-völgyben 

 

 A tanév folyamán több alkalommal is Rózsa Gabriella védőnő előadást tartott tanulóinknak 

az egészséges táplálkozásról és a felső tagozatosoknak a serdülőkor problémáiról. 

 

A madáretetést április közepéig folytattuk a DÖK, az SZM és Molnár Katalin segítségével. 

 

 

Zánka, 2022. június  12. 

Molnár Katalin 


