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”Gondolkodj globálisan, 

cselekedj lokálisan!”



Öko tevékenységünk  témái

Hulladékgazdálkod

ás

Erőforrások bölcs 

használata

Közlekedés 

környezettudatosan

Anyagtakarékosság

Egészséges életmód

Hagyományőrzés

Fenntartható fejlődés

Fogyasztói 

társadalom

Termékkiállítás

Állatvédelem

Öko faliújság 

Környezetünk tisztán 

tartása

Energiatakarékosság



Szeptember-Öko hét

 Öko postaláda (alsó-felső külön )

 Öko faliújság

 Takarítási világnap (parcellák gondozása)

 Bolhapiac

 Autómentes Világnap (rajzpályázat)

 Túra

 Európai Diáksport Nap-Oláhné Marosi 

Judit



Szeptember

Boróka-Öko-Hét
Óvd a Földet!

Földünk nagyon fontos,

Légy hát te is okos!

Szedd hát a szemetet,

Amíg megteheted!

Járj gyalog vagy bicajjal,

De ne sűrűn autóval!

Mert így tudsz sokat segíteni,

A Földet nem szennyezni!

Ám hogyha megteszed,

Az már csak a te lépésed!

De sosincs Késő! Még megállíthatod

A környezetszennyezés áradatot!

Óvd a Földed, mint legféltettebb kincsed!

Ne szennyezd a Földet, mert ez rossz 
nagyon, 

A Földünk fontosabb, mint bármilyen 
vagyon!

(Veszeli Orsolya 7. osztályos tanuló)



Eredményhirdetés









Október -

Hulladékcsökkentési hét
 Állati fotópályázat

 Kézmosás világnapja

 Elemgyűjtés

 Pet-palack gyűjtés

 Papírgyűjtés

 Csere-Bere akció

 Hulladékból alkotás

 Öko faliújság
 56-os műsor

 Halloween party-Kőfalvi Erika





Állati fotópályázat



Plakát



Halloween party



Októberi faliújság



Papírgyűjtés



November – egészség 

hónapja

 Öko faliújság

 Gyümölcssaláta 
készítés

 Öko postaláda

 Plakátok

 Egészség a bölcsek 
jutalma című videó 
vetítése felsőben

 Nagy Vagy-Oláhné 
Marosi Judit







Plakát



December-Ádventi vásár

 Öko faliújság

 Öko postaláda

 Hulladékból dekoráció

 Ádventi vásár- EGYBE alapítvány, 
szülők,pedagógusok és gyerekek 
összefogásával

 Téli madáretetés előkészítése

 Mikulásfutás- Diákönkormányzat

 Karácsonyváró német est-Szlobodáné 
Rakonczay Tünde

 Karácsonyi ünnepség



Mikulás



Mikulásfutás



Készülődés az ádventi vásárra



Ügyeskedések



Iskolai dekoráció 

újrahasznosított anyagokból

Hóemberek fémdobozból Mézeskalács házikók 

kartondobozból







Január-Madáretetés

 Öko faliújság

 Öko postaláda

 Kiskunsági Nemzeti Parktól –Előadás

 Madáretetők készítése

 Téli madárvédelemről videó



Öko Faliújság



Kiskunsági Nemzeti Park -

ELŐADÁS



Február-Hagyományőrzés

 Öko faliújság

 Régi film vetítése

 Régi népszokásokról rendhagyó óra 

8.osztályban-földrajz óra

 Öko postaláda

 Iskolai farsangra készülés

 Interjúk,előadások régi időkről bócsai

lakosoktól



Hagyományőrzés



Farsang



Iskolai bál- Csapatépítés 



Március - Víz világnapja

 Március- Víz témahét feldolgozása projektbe

 Öko verseny indulása osztályok között

 Öko faliújság

 Öko postaláda

 Március 15-i ünnepség- Morvai Erzsébet





Március 15.



Játszótér- tereprendezés



Versmondó verseny



Április –Fenntartható fejlődés

 Fenntartható fejlődés hete:

 Hétfő:szemétszedés

 Kedd- Alsósoknak állomásos verseny Öko

témákban

 Szerda-Felsőnek fogalmazás a Tudatos 

táplálkozás címmel-legjobbak díjazva

 Csütörtök- Kiskunsági Nemzeti Park 

dolgozóival túra az alsósoknak

 Ásvány és Hüllőkiállítás

 Péntek- Egyszerű ételek készítése-Felsősöknek

 Újrahasznosított termékekből termékkiállítás



Az egészséges életmódra és a 

környezettudatosságra nevelő 

tanmese 



Nyuszicsalogató







Angol verseny



Május-Eredményhirdetések

 Öko faliújság

 Öko postaláda

 Biciklitúra a Vadkerti tóhoz

 Papírgyűjtés

 Eredményhirdetése a két hónapja zajló 

öko versenynek



Biciklitúra



Táncgála





Június-Kirándulások

 Természetjárás

 Túrák

 Öko Postaláda

 Öko faliújság







„Az igazi természetvédő az, aki 

tudja, hogy a világot nem a 

szüleinktől örököltük, hanem 

gyermekeinktől kölcsönözzük.”

/John James Audubon/

http://idezet.info/szerzo/john-james-audubon

