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Az Öko-Munkacsoport Beszámolója 

2016/2017-es tanév 

 

A következőkben időrendi sorrendben szeretnénk ismertetni a főbb eseményeket: 

 

1. 2016. szeptemberében a 9.E osztály Berzeviczi Beáta osztályfőnök vezetésével a 

„Takarítási világnap” alkalmából az iskola belső udvarán végzett önkéntes munkát. 

 

 

2. Az EURÓPAI DIÁKSPORT Napján a sportolási lehetőségek mellett kertészkedést is 

választhattak a diákok. Néhány lelkes 9.E osztályos tanulóval 2016 szeptember 23-án 

az iskolai levendulakertet gyomláltuk, takarítottuk ki Takács Judit, Molnár Csabáné és 

Berzeviczi Beáta tanárnők koordinálásával. 

 

 

3. 2016. szeptember 29-30-án a kilencedikes osztályok a Szőlőszem táborban mérhették 

össze tudásukat játékos feladatok keretében szép erdei környezetben. 

 

4. 2016. október 5-én az „Állatok világnapján” Veres Tibor erdész tartott előadást az erdők 

élővilágáról a népes hallgatóságnak. A program megszervezésében Farkas Imréné 

tanárnő segített. 

 

 

5. A „Földünkért világnap” alkalmából rajzpályázatot hirdettünk. Sajnos a kiírt 

pályázatnak meg nem felelő, valamint a kevés számú alkotás miatt az eredményhirdetés 

elmaradt. 

 

 

6. 2017. január 6-án kihelyeztük a madáretetőket a technikai dolgozók segítségével és 

egész télen élelemmel láttuk el őket. 
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7. A környezetvédelmi híradóban a diákok figyelemmel kísérhették a februári „Vizes 

élőhelyek világnapjának” eseményeit, valamint a tavaszi jeles napokkal kapcsolatos 

tudnivalókat is. 

(március 22: A Víz Világnapja; 

április 22: A Föld Napja; 

május 10: Madarak és fák napja; 

május 22: A Biológiai sokféleség Nemzetközi Napja) 

 

 

8. 2017. április 24-28. között intézményünk is csatlakozott az országos „Fenntarthatóság 

– Környezettudatosság Témahét” programjaihoz. Az ökológiai lábnyom, a 

klímaváltozás és az alternatív energiaforrások témaköreit vizsgáltuk és vitattuk meg 

lelkes tanárok irányításával. 

 

 

9. 2017. május 3-án szerdán a végzős évfolyam diákjainak közreműködésével iskolánk 

udvarán egy emlékfát ültettünk el. 

 

 

10. 2017. június 6-án emlékeztünk meg a „Környezetvédelmi Világnap”-ról diákelőadások 

keretében. 

• Hentes Kornél 9.B osztályos tanuló a Világegyetemmel kapcsolatos legújabb 

kutatásoktól tartott érdekes, magával ragadó előadást. 

• Handki Tamás és Mecser Levente 9.C osztályos diákok a „Globális 

felmelegedésről” mondták el gondolataikat. 

• Menczel Vivien és Vécsei Viktória 9.A osztályos diáklányok az „Ökológiai 

lábnyom” tudnivalóit ismertették. 

• Fodor Nóra és Szabó Andrea 9.A osztályos tanulók pedig az „Erdők fontosságára és 

védelmére hívták fel a népes hallgatóság figyelmét. 
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11. A környezetvédelmi híradóban a 2017-es év megválasztott élőlényeit is bemutattuk 

Bodnár Istvánné – Marika segítő közreműködésével. 

− Az év fája: a vadalma 

− Az év vadvirága: a hóvirág 

− Az év emlőse: a mogyorós pele 

− Az év madara: a tengelice 

− Az év kétéltűje: a mocsári béka 

− Az év hala: a harcsa 

− Az év rovara: szarvasbogár 

 

12. Törőcsik Béláné – Ágika iskolagondnok irányításával elkészült és működik az iskolai 

komposztálónk is. 

13. A technikai dolgozók áldozatos munkájával folyamatosan szépül iskolánk belső kertje 

is. A Pannonhalmi Bencés Apátságtól kapott levendulahajtások megfogantak és nagyon 

széppé varázsolják kertünket. 

 

További feladataink megvalósításához anyagi támogatásra is szükség volna: 

• a nagyobb tömegű zöld hulladék elszállítása 

• több pad és kuka elhelyezése a belső udvarban 

• az út kijelölése, leszórása gyöngykaviccsal 

• szelektív gyűjtőkukák elhelyezése az osztálytermekben 

Kazincbarcika; 2017. június 20. 

 

 

 

ÖKO Munkacsoport 

Berzeviczi Beáta és Takács Judit 


