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A tanév első feladatai között tűztük ki célul egy Öko-sarok létrehozását.
Mivel iskolánk udvari részén nincs mód a természetes környezet további bővítésére, így azt a
megoldást választottuk, hogy a természetet csempésszük be az iskola falai közé. Ezért esett a
választás a megújult aula egyik részére, ami nemcsak a tanulók számára, hanem az idelátogató
emberek számára is kiállítás értékű.
Arra törekedtünk, hogy az aktualitások megjelenítése mellett egy olyan állandó bemutatót is
létrehozzunk, ami a tanulók ismeretszerzését, versenyekre készülését és nem utolsósorban
általános műveltségét és természetszeretetét is segítse.
Ezt volt a célunk az őshonos fafajok kiállításával. Az itt található farönkök a hazai
faállományt képviselik. A példaértékű bemutatóanyagért köszönet Varga László erdőmérnök
úrnak, a Saághy Erdészeti Központ munkatársának.
A témához szervesen kapcsolódó művészeti alkotások is helyet kaptak itt, amelyek Horváth
Andrea rajz szakos kolléga munkáját dicsérik. A tematikus feliratok esztétikus kivitelezését
pedig Takács Gábor kollégánk végezte.
Külön köszönet illeti Pék Attila szülőt, aki nemcsak munkájával, hanem anyagilag is segítette
a természetes anyagokból álló faliújság megalkotását.
Az elmúlt tanévben az osztályokkal a téli madárvendégeket és a környezetünkben előforduló
védett növényeket dolgoztuk fel.
Az idei tanévben a gyógy-és fűszernövények mind alaposabb megismerésére helyeztük a
hangsúlyt, hogy a jól bevált és hasznos anyagok ismét visszakerüljenek a hétköznapi
életünkbe, konyhánkba, megismerjük a természet gyógyító erejét.
Az osztályok egy-egy növényt dolgoztak fel részletesen, ami a faliújságon került bemutatásra.
A II. félévben a téma folytatásaként, a tavaszi családi hétvége programjaihoz kapcsolódóan
ételbemutatót és kóstolót tartottak az osztályok a választott növényük felhasználásával.
A program zárásaként a DÖK-napon pedig a gyógy-és fűszernövények felismerése volt az
egyik állomásunk.
A késő ősz feladatai közé tartozott a téli madáretetés előkészítése, majd a rossz idő
beköszönte után, a folyamatos etetés szervezése. Az iskolaudvaron ezt a feladatot a 4. b
osztály végezte Major Vilmosné vezetésével.
Jeles napjainkról is megemlékeztünk:
Az Állatok Világnapja alkalmából a 3. évfolyam tanulói közül két csapat egy Öko-iskolai
vetélkedőn vett részt a Neumann Iskolában, ahol megtekintették az Öko-tanösvényt is.
Felkészítők voltak: Herczeg Andrásné és Horváthné Németh Andrea.
A Víz Napja alkalmából a felső tagozatosok a közeli vízmű telephelyén tettek látogatást. Ez
már hosszú évekre visszanyúló hagyomány nálunk.
A Föld Napját is régóta úgy ünnepeljük, hogy az iskola közvetlen és a szűkebb
lakókörnyezetében takarítást, szemétgyűjtést végzünk az iskola valamennyi tanulója és tanára
részvételével. Ebben a tanévben felhívást tettünk a lakók felé is, hogy kapcsolódjanak be a
munkába, aktív példamutatással az ifjúság számára.

Sajnos az időjárás közbeszólt, a másnapi takarítást már nem jeleztük feléjük, így bízom
benne, hogy csak az volt az akadálya a lakóközösség távolmaradásának.
A természettudományos versenyeken folyamatosan szép eredményeket érünk el.
A „Föld Napja” városi vetélkedőn a 2. évfolyamosok 3 fős csapata az első helyezést szerezte
meg. A „Zöld Manó” 3 fős csapata 1-2 évfolyam tanulóiból állt össze, és a Neumann
Iskolában rendezett városi vetélkedőn a 4. helyezést szerezte meg. Felkészítők: Móriczné
Pusztai Erzsébet és Bagáry Attila. A 3. évfolyam 3 fős csapata a Savária Múzeumban a
„Barátunk a természet” címen meghirdetett versenyen vett részt.
Iskolánk szervezésében a „Kikelet” megyei verseny többfordulós, a döntőre mindig áprilisban
kerül sor. A verseny felelőse és szervezője: Bagáry Attila.
A Madarak és Fák Napját a 3. b. (Herczeg Andrásné osztályfőnök) és a 4. b (Major Vilmosné
osztályfőnök) a Múzeumfaluban ünnepelte, egy 5. osztályosokból álló csapat, illetve egy 7-8.os tanulókból álló csapat (Koncz Tiborné felkészítő tanár) a Saághy Erdészeti Központban az
országos verseny területi fordulóján vett részt.
Minden évben eredményesen szerepünk a Bechtold István természetismereti megyei
vetélkedőn Koncz Tiborné felkészítő tanár vezetésével.
Papírgyűjtést a tanévben kétszer szerveztünk, aminek a bevétele az osztálypénzt gyarapítja.
Felelőse: Horváthné Németh Andrea.
Az elemgyűjtés folyamatos, de ezen a területen még jobban kell motiválni a tanítványainkat.
Fel kell hívni a figyelmüket, hogy jobban tudatosodjon bennük az elemek környezetre
gyakorolt pusztító hatása.
Május 17-én került megrendezésre a Múzeumfaluban a vasi-és zalai tündérkertek
találkozójára.
A Vasi Skanzen tündérkertjében őshonos magyar gyümölcsfacsemeték vannak, amelyek
ültetésében 3évvel ezelőtt mi is részt vettünk- és fogadtuk örökbe iskolánk képviseletébenDorfer Carina, Földvárszki Edina, Németh Virág, Szabó Zsófia és Koncz Tiborné
kísérőtanár/.
Az ősz folyamán a Bercsényi Miklós Iskolában volt egy Öko-konferencia, amelyen Németh
Gábor iskolaigazgató és Koncz Tiborné Dök-vezetö tanár vett részt.
Június 5.-én a Nemzeti Környezetügyi Intézet Nyugat-Dunántúli Kirendeltsége szervezésében
ünnepeltük a Környezetvédelmi Világnapot. Gazdag és változatos programot állítottak össze a
gyerekeknek. Voltak ügyességi versenyek, amelyek a környezetünk megóvásával voltak
kapcsolatosak, valamint hallottunk nagyon érdekes, vetítéssel egybekötött előadásokat a Vas
megyei természeti értékekről és a Földünket fenyegető globalizációs hatásokról.
Mi is tettünk egy felhívást tanulóink felé, hogy zöldbe öltözve jelezzük a természet
fenntarthatóságát.
A kiemelt feladatok mellett a mindennapokban folyamatosan törekszünk az öko-szemlélet
kialakítására, fenntartására.
A munkaterv megvalósítását az ÖKÖ-munkacsoport tagjai hangolták össze (tagjai:
Dr. Füredi Árpádné, Horváthné Giordán Lívia, Horváthné Németh Andrea, Huber Tünde,
Németh Istvánné) Koncz Tiborné vezetésével.

Nagy József karbantartó a technikai kivitelezésekben segítette a csoport munkáját.
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