Öko-hírek a Fodrosban
Félévi beszámoló iskolánk ökoéletéről
Iskolánkban ebben a különleges tanévben, a pandémiás időszakban is alapvető
célkitűzéseink közé soroljuk az ökoiskolai tevékenységek folyamatos továbbfejlesztését, a
szemléletformálást és a környezettudatosságra nevelést.
A koronavírus járvány miatt kialakult helyzet felülírta ugyan terveinket azonban az Örökös
Ökoiskola cím kötelez! Így sem kell szégyenkezhetünk, hiszen a Fodros életétének minden
területét átszövik azok az elvek, amelyek alapján környezetvédő munkánkat végezzük.
………………………
Iskolánk környezetvédelmi tevékenységei között évről évre megjelenik a papírgyűjtés.
Októberben papírgyűjtési hetet tartottunk, amely most is nagyon sikeres volt.
Az eredmény: 5051.5 kg papírhulladék, melytől megszabadítottuk környezetünket, és újra
feldolgozásra kerül.
………………………
Évek óta kiemelt figyelmet fordítunk az állatok és az ember együttélésének fontosságára.
Ökoprogramjaink közül az állatok világnapjának megünneplése a legkedvesebb számunkra.
Rekordmennyiségű állateledelt gyűjtöttek össze iskolánk tanulói, mellyel három környékbeli
állatmenhely lakóinak életét tettük könnyebbé.
……………………….
Őszi kerti programunkban minden apró és nagyobb kéz, kerti szerszámot fogott a Fodrosban.

Napokon keresztül gyűjtötték az osztályközösségek a cserepes virágokat, virághagymákat,
cserjéket, hogy a nagy napon elültethessék azokat.

Egész nap tevékenykedtünk, terveztünk, kertészkedtünk, hogy tavasszal megcsodálhassuk a
virágba boruló sziklakertet, magas ágyásokat és fűszerkertet.
Több, mint 700 növénnyel, virághagymával gazdagodtunk!
Az iskola folyosói, lépcsőháza is zöldebb lett!
……………………………….
Idén is diákjainkkal nagy izgalommal készültünk "A kerület legszebb karácsonyfája" c.
versenyre. Ebben az évben harmadikos és hatodikos tanulóink segítettek a dekoráció
elkészítésében. Most is ökotudatos módon, saját kezűleg alkottuk a díszeket tojástartó dobozok
újra hasznosításával.

Decemberben az Önkormányzat udvarán került sor a fenyőfánk díszbe öltöztetésére.
…………………………….

Sikeresen pályáztunk az országos Zöld-Követ programra.

Teljes alsó tagozatunk és ötödik évfolyamunk vesz részt a projektben folyamatosan.
Decemberben a 3.c, 1.a, 2.a osztályaink, januárban az 1.b-c, 2.b-c osztályaink vettek részt az
izgalmas interaktív programon. A csapatok nemcsak értékes tudásra tehettek szert, de pontokat
is gyűjtöttek, amit remek meglepetésekre cserélhetnek majd a játék végén.

Evvel párhuzamosan a program keretén belül hideg- ionizáló levegőszűrők tisztították ezen
osztályok levegőjét, az R-filter cég felajánlásának jóvoltából.
Nagyon köszönjük a családoknak, hogy ilyen lelkesen támogatták ökoprogramjainkat!
Folytatjuk a másodikfélévben!
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