
AZ ÖKOISKOLA MUNKATERVE 

2011/2012 tanév 

SZEPTEMBER 

Az ökoiskolai programok tervezése, egyeztetések az iskolában működő 

munkaközösségekkel, diákönkormányzattal.  

Az egész évre szóló programok beindítása:  

 ökocimke gyűjtés 

 szelektív hulladékgyűjtés 

 sövény, sziklakert gondozása 

 „környezetbarát osztály” díj /DÖK/ 

 hónap természetfotója pályázat/DÖK/ 

Autómentes világnap 

Felhívás a tanulók és a nevelők felé: „Gyere gyalog iskolába! 

OKTÓBER 

Az állatok védelmének hónapja 

Az állatok világnapjának megünneplése, faliújság, kiselőadások biológia órákon az 

állatok védelmével kapcsolatban, rejtvények állatokról. 

Fotópályázat meghirdetése  

Láss, ne csak nézz! 

Erdei iskola a 6. osztályos tanulók részvételével Lengyel-Annafürdőn 

Az erdők hete rendezvényen való részvétel Lengyel-Annafürdőn 

Papírgyűjtési akció a sítáborosok javára 

Iskolavirágosítási akció – otthon kinőtt növényeket kérünk a folyosókra 

Ökofogadalmak osztályonként 

Őszi túra / DÖK / 

NOVEMBER 

Az egészség hónapja 

Elsősegély nyújtási tanfolyam a felső tagozatosok részére / 4 alkalom / 

Fogászati hónap az alsó tagozaton 

Projektmunkák készítése egészségtan órákon az egészséges táplálkozásról – 

munkák kiállítása a faliújságon 

DECEMBER 

A biológiai sokféleség megőrzése 



A biodiverzitás napja: december 29. 

Faliújság, rajzok, plakátok készítése, gyűjtőmunka a könyvtárban és az interneten, 

kiselőadások biológia órákon. 

Előkészületek a téli madáretetésre, madárkarácsony 

Természetes anyagokból ajándékok készítése a karácsonyi vásárra 

/ csuhévirág, csuhébaba, fenyőtoboz manók, kopogtatók stb. / 

Kiállítás a fotópályázat anyagából 

JANUÁR 

Madártani ismeretek – a madáretető vendégei 

A madarak megfigyelése távcsővel, fényképek készítése 

Faliújság készítése a tanulók rajzaiból, fényképeiből, anyaggyűjtés a könyvtárban 

és az interneten, kiselőadások biológia órákon 

Téli túra / DÖK / 

Környezetvédelemmel foglalkozó előadás meghívott előadóval 

FEBRUÁR 

Természet- és környezetvédelmi filmek hónapja 

A Föld c. film megtekintése ….........................c. film megtekintése 

Vizes élőhelyek világnapja 

Faliújság a magyarországi „Ramsari” területekről, rejtvények a vizes területek 

élőlényeiről 

MÁRCIUS 

A víz hónapja 

A víz világnapja megünneplése 

Kékbe öltözés, faliújság- és plakátkészítés 

„Vizes vetélkedő” 

Vízvizsgálat a Halastónál  

Tavaszi túra / DÖK / 

A sövény metszése, tavaszi gondozási feladatok 

A sziklakert felújítása 

ÁPRILIS 

A Föld hónapja 

A Föld napja és egészségnap: a hagyományoknak megfelelően szervezzük, egész 

napos program külön órarend szerint 



Föld napi futás  

Patikalátogatás több csoportban az érdeklődő tanulók számára 

Látogatás a Biokom pécsi telepén – a hulladékfeldolgozás tanulmányozása 

MÁJUS 

Madarak és fák hónapja 

Madarak és fák napja megünneplése 

Az év fájának és madarának megismerése, projektmunkák, faliújság, plakátok 

készítése 

Látogatás a kölkedi gólyamúzeumba 

Ökoház megtekintése: Lengyel-Annafürdő, Szentkúti kunyhó 

JÚNIUS 

Az év értékelése, az ökocimke-gyűjtőverseny eredményhirdetése 

 


