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Beszámoló az ÖKO munkaközösség munkájáról

Ahogy az egész világot, az ÖKO munkaközösség munkáját is nagymértékben befolyásolta a

világjárvány. Már augusztusban tudtuk, hogy hasonlóan a tavalyi tanévhez, az idei sem lesz

könnyű.  Sok,  már  hagyománnyá  vált  programunkról  le  kellett  mondanunk,  szűkültek  a

lehetőségeink. Különösen sajnáljuk,  hogy elmaradt a Zöld Forgó élménynap, remélhetőleg

jövőre sor kerül rá! Idén az FKF munkatársai sem tudtak ellátogatni hozzánk, a csoportos

kirándulásokat, programokat, vetélkedőket is mellőznünk kellett. A gyerekek nagy bánatára

ÖKO szakkört se szervezhettünk.

Ennek ellenére igyekeztünk változatos és hasznos programokat tervezni diákjaink számára.

Legfőbb  célunk  továbbra  is  a  környezettudatosságra  nevelés.  Folyamatosan  figyeltük  és

kihasználtuk a kínálkozó lehetőségeket.

Október 5-én iskolarádiós műsorral emlékeztünk meg az Állatok világnapjáról. A műsort a

2.A osztály tanulói adták elő.

Az  állatok  világnapjába,  mint  minden  évben,  idén  is  szívesen  becsatlakozott  a  napközis

munkaközösség.  Jótékonysági  állateledel  gyűjtést  szerveztek  a  Csömöri  Állatvédő  Civil

Szervezet számára. Rengeteg ételt gyűjtöttek össze, amiért nagyon hálásak voltak a szervezet

munkatársai. Évről évre jóleső érzés látni a szülők és gyerekek segítőkészségét. Sajnos idén, a

kialakult  helyzet  miatt  elmarad  a  menhely  által  tartott  állatos  bemutató,  helyette  minden

napközis csoport tabló formájában mutathatta be saját házi kedvenceit. Sikeres program volt

ez a gyerekek körében érdemes a jövőben is megtartani!

Az  Embert  Erőforrások  Minisztériuma  az  eredetileg  2020.  áprilisára  tervezett

Fenntarthatósági  Témahetet  a  járványhelyzet  miatt  2020.  október  5-9-re  helyezte  át.

Természetesen  iskolánk  az  alsó  és  felsős  diákok  bevonásával  megszervezte  a  programot.

Kiemelt témák voltak: energia, klímaváltozás, egészségnevelés. Ehhez kapcsolódóan érdekes

és színvonalas feladatokat kaptak a tanulók mely egy egész hetet átölelt. 

Az idei évben, tavasszal, más témával úra megrendezésre kerül majd. Terveink szerint április

19-23. között.

Sikeres  pályázatot  nyújtottunk  be  a  Magyar  Természetvédők  Szövetségéhez.  Az  eredeti



program  rendkívül  tartalmas  volt,  műhelyfoglalkozásokat,  előadásokat,  kirándulást,

területgondozást is tartalmazott. Sajnos ennek a kivitelezésére a Szövetségnek a vírus miatt

nem volt lehetősége, így „csak” madáretetőket, madárodúkatrovarhotelokat és madáreleséget

kapott  az  iskola.  Szakszerű  kihelyezésükről  tájékoztatást  kaptunk és  ennek megfelelően a

gyerekekkel közösen helyeztük ki az iskola udvarán. A továbbiakban a napközis csoportok

gondoskodnak a madarak téli gondozásáról az etetők, az oduk és a hotelek karban tartásáról. 
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