
ÖKOISKOLAI BESZÁMOLÓ

2018/2019.

Készítette: Molnár Katalin

Bozzay Pál Általános Iskola

8251 Zánka, Iskola u. 6.

2019. június 15.



ÖKOISKOLA BESZÁMOLÓ 2018/2019. tanév.

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.

Intézményünk 2017. január 1-től a 2019. december 31. közötti  időszakban az „Ökoiskola” címet 

viselheti .

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

egyeztetve, melynek a 2018-2019. 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 és az iskolai alapítványtól 

kaptuk).

 „Ökosarok” kialakítása használt-elem- és műanyagkupak gyűjtővel, természettudományos 

folyóiratokkal, faliújsággal.

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

Stumpfné Vass Violetta, Csékei  Marianna, Molnár Katalin és dr Horváth Tivadarné) 

irányításával.

 Szoros együttműködést létesítettünk a természetvédő szervezetekkel: Gázló Egyesület, 

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

ismeretterjesztő előadások, vetélkedők szervezése . 

 Októberben iskolánk udvarán komplex  „Madárbarát kert tanösvény” lett kialakítva. Mindezt 

dr Vissi Gabriella szülő finanszírozta és hozta létre. A 8 db odú, 4 db etető, veréblakótelep, 

madáritató, süntanya, békamenedék és 20 db oktatótábla elhelyezésében, védőborítóval 

való ellátásában és rögzítésében Marton Szabolcs vett részt.

 Rajzpályázat és plakátkészítő verseny  kiírása az „Állatok Világnapja” alkalmából a DÖK, 

Siposné Bányai Ildikó szervezésében

 2018. október elején  Bősz Imre földrajz szakos tanár, ásványgyűjtő, bemutatóval 

egybekötött tudományos előadást tartott külön-külön minden osztálynak a közvetlen 

környezetünkben fellelhető ásványokról, kőzetekről.

 2018-ban októberben, decemberben,  2019-ben pedig márciusban a  3. és 4. osztályos 

tanulóink a DADA program keretében bűnmegelőző előadásokon vehettek részt Szekeres 

Kornél  őrnagy vezetésével a Balatonfüredi Rendőrkapitányság szervezésében. A tanév végén

az egész iskolának osztályonként is tartott előadást a nyár veszélyeiről.

 Az alsó tagozatosok a pályaválasztási orientációs nap keretében látogatást tettek a 

„Gyógynövényvölgy”-be. Takács Ferenc gyógynövényszakértő és felesége irányításával 

megismerkedhettek tanulóink a lakóhelyünk környékén megtalálható legfontosabb 

gyógynövényekkel, azok feldolgozásával és teakóstolás közben megtudhatták azok 

gyógyhatását is. A felső tagozatosok  az Inhof család ökogazdaságába látogattak, ahol 

megismerkedhettek a felelős állattartással.

 2018. december 21-én adventi kézműves foglalkozást szervezett tanulóinknak az SZM 

újrahasznosított anyagokból.

 Hulladékpapír gyűjtése az egész tanév folyamán a teljes iskola részvételével.



 2019. március 1-én az SZM farsangi délutánt szervezett, ahol a jelmezversenyen előnyt 

élveztek az újrahasznosított anyagokból készült jelmezek.

 2019. április 16-án húsvéti kézműves foglalkozáson vehettek részt tanulóink az SZM 

szervezésében, ahol többségében természetes anyagokból készíthettek díszeket, ajándékot. 

 Az idei tanévben is csatlakoztunk a „Fenntarthatósági -témahét”-hez.  A harmadik 

osztályosok a „Víz világnapjára” térbeli alkotásokat készítettek tanító nénijük, Sántáné Magda

Márta vezetésével, amiket ki is állítottak iskolánk ökosarkában. A felső tagozatosok Molnár 

Katalin szaktanár vezetésével, egy-egy tanóra keretében kérdőíveket oldottak meg. A téma a 

kerékpározás népszerűsítése és a személygépkocsi használat káros következményei voltak.

 A tanév egésze folyamán tanulóink az egészséges életmód jegyében részt vettek különböző 

sportversenyeken Bede Tamás testnevelő  irányításával:  mezei futóverseny, kis iskolák 

futball körzeti döntő, atlétika diákolimpia megyei döntő, kis iskolák atlétikadöntő.  Iskolánk 

3.-6. osztályosai  5 alkalommal ingyenes úszásoktatáson vehettek részt Balatonfüreden Bede 

Tamás testnevelő, Szántó Edit tanítónő és Szabó Ida pedagógiai asszisztens  vezetésével.

 A tehetséggondozás keretében tanulóink részt vettek  természettudományos vetélkedőkön 

(Herman Ottó Természetismereti Verseny és  a  Balaton-felvidéki Iskolák Találkozóján: „Óvjuk

a Balatont!”, „Barátunk az erdő.”, „Fűben-fában orvosság!” és „Kalandtúrára fel!”).

 Csatlakoztunk a Böhmné Kocsis Szilvia és Sólyom Gyula által szervezett, az egész falut 

mozgósító TE SZEDD! szemétszedési programhoz. Az 5. osztályosok Szőkéné Nyizsnyánszky 

Eleonóra, Tóthné Bőczi Ildikó és Szabó Ida, míg a 6. osztályosok Molnár Katalin irányításával 

az iskola környékéről gyűjtötték zsákokba a szemetet. Az alsó tagozatosok az iskolaudvart 

varázsolták tisztává.

 A tanév folyamán több alkalommal is Rózsa Gabriella védőnő kóstolóval egybekötött előadást

tartott tanulóinknak az egészséges táplálkozásról.

 Iskolánk  20 év elteltével , 2019. május 24-25-én újra megszervezte a Balaton-felvidéki Iskolák

Találkozóját, melyre 22 iskolából közel  700 tanuló és 100 kísérőtanár érkezett. A Pádár Tibor 

közreműködésével kölcsönkapott 10 nagy szemeteskuka segítségével meg tudtuk oldani a 

szelektív szemétgyűjtést.

 2019. május 28-án iskolánk 4 fős válogatottja  Bede Tamás vezetésével részt vett a „Már 

tudok biztonságosan közlekedni” közlekedési vetélkedő balatonfüredi döntőjén.

 A DÖK, Siposné Bányai Ildikó szervezésében madárismereti versenyre hívta a felső 

tagozatosokat.

 2019. június 12-én a DÖK, Siposné Bányai Ildikó szervezésében „Nemzetiségi-sportnap” –ot 

rendezett a zánkai strandon az egészséges életmód jegyében. 

Zánka, 2019. június  15.
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