
Ökoiskolai teendőink 2022-2023-es tanévben 

 

Szelektív hulladékgyűjtés: 

- használt elem, kisméretű akkumulátor folyamatosan a kihelyezett sárga-zöld 

gyűjtőedénybe az A épület hátsó kijáratánál 

- műanyag flakonok folyamatosan a feliratozott gyűjtőedénybe iskola több pontján 

- papír kétszeri alkalommal községi szinten, iskolában folyamatosan a feliratozott 

gyűjtőedénybe az iskola több pontján 

- elektronikus hulladék egyszeri alkalommal községi szinten. 

Iskola és környékének tisztántartása folyamatosan és nagytakarítása tavasszal. 

Növények: 

- Virágok ültetése az előkertbe. 

- Szobanövények nevelése az osztálytermekben, folyosókon. 

Feltérképezni a további lehetőségeket, pályázatfigyelés 

- esővíz gyűjtése és annak felhasználása a növények gondozásában, 

- iskolakert kialakítása, 

- a sövények alatti mulcs cseréje, pótlása 

- játszótér játékainak és homokjának cseréje. 

A már beépített tanítási modulok további alkalmazása az oktatásba (Ökopannon kiadványok a 

szelektív hulladékgyűjtésről, Nutrikid program az egészséges táplálkozásról). 

A jelen helyzetben – pandémia-, vállaljuk a folyamatos figyelem felhívást az egészség megőrzés 

érdekében. 

Csatlakozás további környezetvédelmi témájú programokhoz. 

Néhány jeles zöld nap megünneplése, az aktuálisan kiírt pályázatok, versenyek figyelése, lehetőség 

szerinti részvétel. 

Akadályversenyen, gyereknapon környezetvédelmi témák beépítése a feladatokba. 

Szakköreinkön és programjainkon keresztül az egészséges életmód, a testi- és lelki egészség 

fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Megmutatjuk, mennyire szorosan kapcsolódik a környezetünk 

tisztasága és kiegyensúlyozottsága a mi belső harmóniánkhoz, s milyen fontos ez a tanulásunk 

hatékonyságához. 

  



időpon

t 

esemény Előzetes 

Tablón németül is 

Ki, 

partner 

egyéb 

09.16. Az ózon 

világnapja 

tabló Juhász 

Péterné 

 

09.20 Takarítási 

világnap 

tabló Juhász 

Péterné 

iskola köré a szemétszedés 

megszervezése a felső tagozat 

bevonásával (templom, parkoló, 

sportpálya, színpad) 

https://www.fenntarthatosagi.temahe

t.hu/letoltheto-oratervek#also-

tagozat-nezz-szembe-a-szemeteddel 

10.04. Az állatok 

világnapja 

 

tabló 

rajzversenyből 

mese- és versíró 

verseny 

rádiós előadás 

(német vers, dal) 

hirdetés 09. 14 

Juhász 

Péterné 

Rajzverseny, mese- és versíró 

verseny (magyar, német) MAGYAR 

MK!  

 

10.21. Földünkért 

világnap 

 

Tabló 

 

Juhász 

Péterné 

https://www.fenntarthatosagi.temahe

t.hu/letoltheto-oratervek#also-

tagozat-nezz-szembe-a-szemeteddel 

 

11. 25. Ne vásárolj 

semmit! 

világnap 

 

Tabló 

műsor 

Juhász 

Péterné 

 

02.02. Vizes 

élőhelyek 

védelme 

 

Tabló 

Hirdetés 01.11. 

Jelentkezési 

határidő: 01. 18 

Juhász 

Péterné 

Kirándulás a tatai Fényes 

tanösvényre  

03.01. Újrapapír 

világnap 

 

tabló Juhász 

Péterné 

Pénz7 

Tavaszi papírgyűjtés 

hulladékpapír felhasználása  

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#also-tagozat-nezz-szembe-a-szemeteddel
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#also-tagozat-nezz-szembe-a-szemeteddel
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#also-tagozat-nezz-szembe-a-szemeteddel


03.06 Energiataka-

rékossági 

világnapja 

tabló Juhász 

Péterné 

Pénz7 

03. 22 A víz 

világnapja 

Tabló, rádiós 

műsor (német vers, 

dal) 

Juhász 

Péterné 

Digitális hét – vízkvíz gépen, neten 

Vízfogyasztás 

Kék póló 

04.22. A Föld 

világnapja 

Tabló, rádiós 

műsor (német vers, 

dal) 

Juhász 

Péterné 

Költészet napja 04. 11. MAGYAR 

MK 

Fenntarthatósági hét 

Komplex Természettudományi Játék 

alsó – felső (évfolyamonként) 

05.11. Madarak, fák 

napja 

 

Tabló 

Hirdetés 04. 19. 

Juhász 

Péterné 

Rajz (montázs)- és fotóverseny, 

madárhanggyűjtés (saját e-mail vagy 

Teams) 

05.22. Biodiverzitás 

védelmének  

napja 

tabló 

 

Juhász 

Péterné 

ppt készítés, mese-, vers írási 

verseny meghirdetése a témával 

kapcsolatban 

05.24. Nemzeti 

parkok napja 

 

tabló Juhász 

Péterné 

Környezetismeret, természetismeret, 

földrajz 

 

 

 

Tarján, 2022. 09. 01. Juhász Péterné 


