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ÖKOISKOLAI BESZÁMOLÓ
Iskolánk az idei tanévben csatlakozott az Ökoiskolák hálózatához, hogy tanulóink
fenntarthatóságra nevelése közben képessé tegyük őket környezeti értékeink megóvására.
Intézményünk 2017. január 1-től 2019. december 31. közötti időszakban az „Ökoiskola”
címet viselheti .
Ökoiskola munkatervet készítettünk az iskolavezetéssel, a tantestülettel és a DÖK-kel
egyeztetve, melynek a 2017-2018. tanévben megvalósuló feladatai a következők voltak:



















Téli madáretetés az első fagyok megjelenésétől azok elmúltáig Molnár Katalin
irányításával, a DÖK tagok bevonásával (az eleséget a Gázló Egyesület
közreműködésével a Balaton-felvidéki Nemzeti Parktól, A Zánkai Általános Iskoláért
Alapítványtól és Vissi Gabriella szülőtől kaptuk).
„Ökosarok” kialakítása használt-elem- és műanyagkupak gyűjtővel,
természettudományos folyóiratokkal, faliújsággal.
Szemétszedés az iskola udvarán havi rendszerességgel a napközis nevelők (Pálffyné
Szabó Ida, Stumpfné Vass Violetta) irányításával.
Szoros együttműködést létesítettünk a természetvédő szervezetekkel: Gázló Egyesület,
Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Bakony-Balaton UNESCO Globális Geopark,
tudományos ismeretterjesztő előadások, vetélkedők szervezése .
Október 3-án Filepné Kovács Julianna iskola-könyvtáros szervezésében Pádár Tibor
tartott előadást a felső tagozatnak „A víz az élet forrása címmel”. Ennek keretében
rajzpályázat kiírására is sor került.
Rajzpályázat és plakátkészítő verseny kiírása az „Állatok Világnapja” alkalmából a
DÖK, Siposné Bányai Ildikó szervezésében
2017. október 4-5-én Bősz Imre földrajz szakos tanár, ásványgyűjtő, bemutatóval
egybekötött tudományos előadást tartott külön-külön minden osztálynak a közvetlen
környezetünkben fellelhető ásványokról, kőzetekről
Október 12-én az alsó tagozatosok természetismereti túrán Balatonszepezden jártak.
19-én a 3. és 4. osztály az ÁNTSZ által szervezett sportprogramon vett részt.
2017. október 24-én, december 12-én és 2018. március 5-én 3. és 4. osztályos
tanulóink a DADA program keretében bűnmegelőző előadásokon vehettek részt
Szekeres Kornél őrnagy vezetésével a Balatonfüredi Rendőrkapitányság
szervezésében.
2017. október 26-án a 6. osztály rajz óra keretében, Lipovszky-Dreschler Mária
vezetésével tett látogatást a „Gyógynövényvölgy”-ben. Takács Ferenc
gyógynövényszakértő és felesége irányításával megismerkedhettek tanulóink a
lakóhelyünk környékén megtalálható legfontosabb gyógynövényekkel, azok
feldolgozásával és teakóstolás közben megtudhatták azok gyógyhatását is.
November 17-én a felső tagozatosok az osztályfőnökök és a felsőben tanító
szaktanárok vezetésével Székesfehérváron megtekintették a Seuso kincseket.























2017. december 21-én adventi kézműves foglalkozást szervezett tanulóinknak az SZM
újrahasznosított anyagokból.
Hulladékpapír gyűjtése az egész tanév folyamán a teljes iskola részvételével.
2018. február 9-én az SZM farsangi délutánt szervezett, ahol a jelmezversenyen előnyt
élveztek az újrahasznosított anyagokból készült jelmezek.
Március 10-én a DÖK, Siposné Bányai Ildikó és Molnár Katalin szervezésében
vetélkedőt szervezett a Víz Világnapja jegyében.
2018. március 27-én húsvéti kézműves foglalkozáson vehettek részt tanulóink az SZM
szervezésében, ahol többségében természetes anyagokból készíthettek díszeket,
ajándékot.
2018. április 23-27-ig csatlakoztunk a „Fenntarthatósági -témahét”-hez.
A tanév egésze folyamán tanulóink az egészséges életmód jegyében részt vettek
különböző sportversenyeken Kereszturi László testnevelő és Dobosné Varró Anna
tanítónő 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 Kereszturi László
testnevelő, Dobosné Varró Anna, Szántó Edit tanítónők és Pálffyné Szabó Ida
pedagógiai asszisztens vezetésével.
A tehetséggondozás keretében tanulóink részt vettek természettudományos
vetélkedőkön (Bendegúz-Szántó Edit szervezésében, Herman Ottó Természetismeretiés Kárpát-medencei biológia- Verseny és a Bakony-Balaton UNESCO Globális
Geopark által szervezett vetélkedő Molnár Katalin irányításával).
2018. április 21-én a DÖK Siposné Bányai Ildikó és Molnár Katalin szervezésében
„Föld napi” akadályversenyt szervezett a felső tagozatos diákoknak. Ugyanekkor az
alsós tanítónők vezetésével az alsó tagozatos tanulók sorversenyen mérhették össze
tudásukat.
Május 4-én, Gálné Judit szülő,SZM-tag az egész iskolának méhészeti előadást és
kóstolót tartott, ezzel is felhívva figyelmünket a méhek fontosságára.
2018. május 5-én túrát szerveztünk a Badacsony hegyre Dobosné Varró Anna és
Molnár Katalin vezetésével, ahol védett természeti- és földtani értékeinkkel
ismerkedhettek résztvevő tanulóink, testvéreik, szüleik és nagyszüleik.
A tanév folyamán több alkalommal is Rózsa Gabriella védőnő kóstolóval egybekötött
előadást tartott tanulóinknak az egészséges táplálkozásról.
2018 május 17-én iskolánk 4 fős válogatottja Kereszturi László vezetésével részt vett
a „Már tudok biztonságosan közlekedni” közlekedési vetélkedő balatonfüredi
döntőjén.
Június 4-8-ig a DÖK, Siposné Bányai Ildikó szervezésében zajlott az iskolai
papírgyűjtés. Kb. 10 tonna papírt gyűjtöttek össze tanulóink.
2018. június 14-én a DÖK, Siposné Bányai Ildikó és Kereszturi László szervezésében
„Nemzetiségi-sportnap” –ot rendezett az egészséges életmód jegyében.
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