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2018 októberétől vagyunk Ökoiskola. 

Igyekszünk tevékenységközpontúan, interaktív módon bevezetni diákjainkat az ÖKO-

tudatosság, és -felelősség feladataiba, lehetőségeibe, melynek során nagy hangsúlyt fektetünk 

a személyes példaadásra is. 

Fontosnak tartjuk tenni a környezetvédelemért, az egészséges életmódért, a jobb életért és a 

hulladékok újrahasznosításáért. Célunk, hogy ne csak egy-egy adott napon buzdítsuk 

tanítványainkat cselekvésre, hanem épüljön be a mindennapi életükbe ez a fajta szemlélet és 

tevékenység. 

Az Ökoiskolai programhoz kapcsolódó tevékenységeink: 

• Csatlakoztunk a Hulladékcsökkentési hét programjához iskolánk valamennyi 

tanulójával. A „Méregtelenítsünk!” feladatnál papírt, műanyag kupakot, elemet, lejárt 

szavatosságú gyógyszert gyűjtöttünk szelektíven, és juttattuk el az érintett szervekhez. 

Az „Újrahasznosítás” témában a különböző szakkörökön elkészített tárgyakból, 

tablókból kiállítást szerveztünk a felsős zsibongóban. 

•  A Fenntarthatósági témahét projektben egész iskolánk részt vett. Alsó tagozaton, 

fizika szakkörön és felső tagozaton egyaránt szerveztünk programokat a választott 

témában: "Nézz szembe a szemeteddel!" A Fenntarthatósági témahét során nagy 

hangsúlyt fektettünk a Víz világnapja és a Föld napja témák kiemeltebb 

megemlítésére is. Üzemlátogatásra mentünk a soltvadkerti szennyvíztisztító telepre a 

felsősökkel, alsó tagozaton az alkotásokból minikiállítás volt a folyosón. A lezajlott 

programsorozatról cikk jelent meg a módszertani füzetekbe. 

• Te szedd! akcióba neveztünk iskolánkkal az önkormányzathoz csatlakozva. A 

tanulságok levonása után arra a következtetésre jutottunk, hogy a következő tanévtől 

önállóan fogunk részt venni ebben az országos felhívásban. 

A Szilády Áron Református Gimnázium a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0025 pályázat kapcsán 

együttműködési megállapodást kötött iskolánkkal. A nyertes pályázat célja a 



 
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 

közoktatásban. „A jövőd a természettudományokban rejlik!” című projekt keretében 3 

természettudományos napon voltunk az intézményben. Alkalmanként 20-20 tanulóval 

vehettük birtokunkba a labort, ahol természetismeret, biológia, kémia, fizika és földrajz 

témakörökhöz kapcsolódó kísérleteket végezhettek a gyerekek életkoruknak, tanulmányaiknak 

megfelelően.  

Szintén a Szilády Áron Gimnáziumba látogattunk el 50 tanulónkkal a Kutatók éjszakája 

programra 2018. szeptember 28-án.  

Evangélikus iskolák Természettudományos Szakmai Napján vett részt iskolánkból egy 

felsős kolléga Budapesten az Evangélikus Középiskolai Kollégiumban 2018. november 16-án. 

A 8. évfolyamos tanulók ellátogathattak a Paksi Atomerőműbe 2018. december 12-én, ahol a 

kiállítás megtekintése mellett rögtönzött fizika órán is részt vehettek. 

Iskolánk Dísztermében Zöldjárat - fizika előadást nézhettünk meg a 7.- 8. évfolyam 

részvételével 2019. január 03-án.  

Hagyományosan az idei tanévben is együtt került megrendezésre az alsó tagozatosok és az 5. 

és 7. évfolyamosok részére a Madarak és Fák Napi megemlékezés a 6., 8. évfolyamok 

kompetencia-mérésével. Előzetes feladatként az Év fájáról és madaráról lehetett a tanulóknak 

gyűjtőmunkát végezniük, majd tablót készíteniük. A megemlékezés napján az alsósok a 

Vadkerti tóhoz túráztak, ahol játékos vetélkedők, ügyességi feledatok kerültek megrendezésre. 

Az 5. és 7. évfolyamok osztályonként versenyeztek, a Művelődési házban a „Vad Balaton” 

című film vetítésén vettek részt, majd a filmhez kapcsolódó feladatsort kaptak. Az előadás után 

a Művelődési ház környékén forgószínpad szerűen oldhattak meg játékos, figyelemfelkeltő, 

elgondolkodtató feladatokat.  

A Városi Gyereknapon munkaközösségünk tagjai a kézműves foglalkozás mellett a Madarak 

és Fák Napjához (fajfelismerés, memóriajáték ismert növény- és állatfajokkal) és az EFOP-

1.8.5-17-2017 kódszámú „Együnk jót, éljünk jól!” című projektjéhez (egészséges életmódot 



 
népszerűsítő feladatsorok korosztályonként, táplálékpiramis, vérnyomásmérés) kapcsolódó 

játékos feladatokkal készültek. 

Közös túrákon vettünk részt a Kossuth Diák Sport Egyesülettel Óbányán, majd Solymáron, 

ahol az erdő élővilágával és a középhegységek sajátosságaival is megismertettük a vállalkozó 

szellemű diákjainkat.  

 

Természettudományos tárgyakhoz kapcsolódó versenyek: 

Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny  

„Barátunk a természet Országos természetismereti játék”  

A kiskunhalasi Bibó István Gimnázium által szervezett Diákszimpóziumon  

„Tudós Rektor” Természettudományi Csapatversenyt  

Szent-Györgyi Albert Kémiaversenyen  

Katasztrófavédelmi csapatverseny 

Mozaikos levelezős fizika verseny 

Az egész évi együttműködő munkájáért szeretném megköszönni valamennyi kolléga áldozatos 

feladatvállalását, akik segítettek programjaink kivitelezésében! 

Soltvadkert, 2019. június 16.    

Csápekné Deli Helga 

ökoiskola koordinátor 


