
ÖKOSULI 2015/16 –os tanév beszámolója 
 

2015/16 – os tanév szeptemberében megérkezett az értesítés, hogy 
iskolánk újabb 3 évre, 2018. 12. 31.-ig elnyerte az ÖKOISKOLA címet. Az 

oklevél átadása 2016. 01. 30.- án ünnepélyes keretek közt megtörtént. 
A 2014/15 –ös tanévben a Holisztikus Alapítványnál megpályázott 

nyuszink Tappancs, sajnos kinőtte az életterét, ezért úgy döntöttünk, 
hogy örökbe adjuk. Lőrincz Fanniéknál (3. osztályos tanuló) talált új 

otthonra, és azóta már kicsinyei is születtek. A 2015/16-os tanévben új 
nyusziról gondoskodhattunk Ő Henriett. A gyerekek örömmel fogadták, 

szerették, és szívesen jelentkeztek hétről hétre a gondozására. A 

gondozásban egy lelkes segítőnk is akadt – Marika néni személyében. 
Henriett a szünetekben sem okozott nekünk fejtörést, ilyenkor Klári 

néniék gondoskodtak róla.  
- A következő ÖKO – Sulis nagyobb program az őszi kirándulás volt, 

szervezésében megvalósításában és a lebonyolításában a kollégák és 
Kaczagány Rita támogatónk segítségét köszönjük.  

Szigetváron a várban voltunk egy rendhagyó történelem órán.  
 Vonattal utazás 

 Városnéző séta  
 Kedves fogadtatás 

 Gazdag programok, vitézek, lovaglás 
 Gyerekek, felnőttek egyaránt nagyon jól érezték magukat 

- Megalakítottuk az ÖKO csoportot, minden évfolyamból választottunk egy 
tagot, de bárkit szívesen látunk a csoportban. 

Az osztályokat képviselik: 

    Orsós Klaudia 1. osztály 
    Balázs Richárd 2. osztály 

    Pavlus Lolita 3. osztály 
    Pretzl Valentin 4. osztály 

    Bogdán Attila 5. osztály 
    Bogdán Renátó Krisztián 6. osztály 

    Kuti Patrik 7. osztály 
    Egédi Zoltán 8. osztály 

- Elkészült a 2015/16 tanév munkaterve 
- Elindítottuk az osztályok tisztasági versenyét 

 Az őszi időszakban besegítettünk Éva néninek az udvar rendbetételében.  
- Rajz pályázatot hirdettünk az Állatok Világnapjára 

Továbbra is az előző évekhez hasonlóan szelektíven gyűjtjük a szemetet. 
- Meghirdettük az elem - elektromos berendezések gyűjtését 

- Komposztáló használata folyamatos 

- Évszakkal kapcsolatos környezetvédelmi vetélkedő volt a kollégiumban 
témája az ősz 

- ÖKO tanulmányi kirándulás tettünk 
- Járási Atlétikai verseny voltunk 

- Takarítást szerveztünk az iskola udvarán és a kollégium területén 
- Megyei Atlétikai Verseny vettünk részt 



- Megyei labdarúgó és sportnapon voltunk 

- megtartottuk a Diáksport napját  
- Kézmosás világnapján beszélgettünk annak fontosságáról 

- Ökofal dekorálása folyamatos. 

- Házi kedvencet választottunk, az állat gondozása folyamatos 
- Asztalitenisz Megyei Bajnokságon képviseltettük magunkat 

- Tökös estén csatlakoztunk az óvodához 
- Márton napon csatlakoztunk az iskolához 

- Mikulás járt az iskolában és a kollégiumban 
- Mikuláskupán vettünk részt 

- Mikulásvetélkedőt szerveztünk 
- Előkészületeket végeztünk a téli madáretetésre. 

- Karácsonyi ajándékokat készítettünk természetes anyagokból. 
- Témahét a kollégiumban: a Karácsony volt 

- Karácsonyi ünnepséget tartottunk a kollégiumban és az iskolában 
- Téli madáretető elhelyezése, folyamatos feltöltése, a madarak    

  megfigyelése 
- Környezetvédelmi témanapot tartottunk 

- Hazánk állat és növényvilágáról természetfilmet néztünk 

- Farsangoltunk az iskolában és a kollégiumban 
- Zsinórlabda Megyei Bajnokságán vettünk részt 

- Egészséges életmód vetélkedőt szerveztünk a kollégiumban 
- Megünnepeltük a víz világnapját 

- Nyúl délelőttöt tartottunk az iskolában és nyúl délutánt a kollégiumban 
- A föld napja alkalmából az 5-6 osztály, fát és virágot ültetett, és   

  szemétszedési akciót szerveztek a „Mozsa” partján 
- A Megyei ANTSZ ismeretterjesztő óráit is meghallgathattuk egy  

  egészségnapon 
- Tavaszi kirándulást tettünk a szabadban 

- Megyei Atlétikai Versenyen vettünk részt 
- megünnepeltük a Madarak és Fák napját – közös falfestés a témában 

- Csapatépítő program keretében megtekinthettük a Tettyei Mésztufa - 
   barlangot és környékét 

- Egészségnapot tartottunk tagintézményi szinten 

- Gyermeknapi kirándulást szerveztünk a Szentlőrinci Szőlőhegybe, a   
   helyszínen játékos feladatok derítették jókedvre a gyerekeket 

- Zánkán az Országos Atlétikai Versenyen vehettek részt legjobbjaink és  
  szép eredményekkel tértek haza 

- Iskolai szintű sikeres sportnapot tartottunk, mindenki nagy örömére, a   
  nap zárásaként pedig az Androméda Kft támogatásával egy levezető   

  bowling parti is belefért a délutánba 
 

Programokban gazdag, eredményes évet tudhatunk magunk mögött, ahol 
gyerekek és felnőttek is megtalálhatták a kedvükre valót, és aktív részesei 

lehettek. 
A programjaink dekorációja többnyire „újra hasznosított anyagokból 

készül”  
Szentlőrinc, 2016. június 21.                                  Készítette: Tóth Beáta 


