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 2019. szeptember 21-én idén huszadik alkalommal került megrendezésre Fehértó Napja. 
Ezen a különleges, természetközeli rendezvényen lehetőség van madármegfigyelésre, 
régi magyar háziállatfajták megtekintésére, játékos gyermekprogramokon való 
részvételre, vagy épp kézműveskedésre is. A szakmai programot kulturális műsorok és 
étkezési lehetőségek egészítik ki. A programon a kisgimnáziumi osztályok csoportja 
biciklitúrával egybekötött formában vett részt, a 9. és 10. B-ből pedig közösségi 
szolgálatot teljesítettek diákjaink a program alatt. 

 Tizennégy osztályunk (373 diák) csatlakozott azon 77 iskola 16 887 diákjához, akik 
részt vettek szeptember 30 és október 4. között az Éghajlatvédelmi Szövetség által 
meghirdetett „Mozdulj a klímáért!” környezetvédelmi kampányhéten. A hét folyamán 
a diákok változatos feladatokat oldhattak meg, melynek része volt az a közös feladat, 
hogy egy élőkép formájában a résztvevők egy, az iskolához kötődő fát öleljenek át. 
Szabadon választható feladatként a diákok a Faérték program segítségével határozták 
meg kedvenc fájuk ökológiai szolgáltatásait. 

 Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium az idei évben első alkalommal csatlakozott 
az ENSZ azon kampányához, melyben világszerte egy időben, a Világ Legnagyobb 
Tanórája keretében a 17 újonnan megfogalmazott Globális Célt szeretné megismertetni 
a diákokkal. A Világ Legnagyobb Tanórája az első nemzetközi oktatóprojekt, amelyen 
keresztül a gyermekek világszerte egy időben megismerhetik a fenntartható fejlődést 
szolgáló globális célokat, amelyek a társadalom kiemelt problémáira kívánnak 
megoldást nyújtani, többek között a mélyszegénység felszámolásával, az 
esélyegyenlőség megteremtésével, a minőségi oktatás biztosításával és a környezetünk 
védelmével. A 2019. évi Világ Legnagyobb Tanórájának magyarországi kiemelt témája 
a biodiverzitás, a biológiai sokféleség megőrzése. A tanóra óravázlatát és kiegészítő 
oktatási segédanyagait az ENSZ szakértői készítették, amely alapján a tematikus órát 7 
osztályban tartották meg a biológia munkaközösség tagjai tanórai keretek között 
szeptember 30. és október 4. között. 

 Az Őszi Pedagógiai Napok keretében iskolánk ökoiskolai tevékenységét mutathattuk be 
a Békéscsabai POK szervezésében. 

 Mutasd meg, hogy képzeled el a zöldebb jövőt, amelyben Te is szívesen élnél! – állt a 
Földgömb Alapítvány pályázati felhívásában, amely egy környezettudatosságra felhívó 
videó elkészítésére buzdította a nevezőket. A Táncsics Stúdió három tagja: Kvak 
Barnabás (11.E), Juhász Gergő és Pásztor Levente (11.B) csapat kategóriában indultak 
a Szakadék szélén című alkotásukkal. A zsűri különdíját nyerték el.  

 A Táncsics Stúdió diákjai az idei tanévben is részt vett az Italos Karton Egyesülés 
videópályázatában. A pályázat témája a szelektív hulladékgyűjtés, azon belül is 



kiemelve az italos kartondobozok szelektív gyűjtésének a népszerűsítése volt, melyhez 
olyan rövid reklámfilmet kellett készíteni, amelyen kreatív, egyedi módon felhívják a 
figyelmet, buzdítják, motiválják, ösztönzik a környezetüket a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságára. 

 Iskolánk 6/8 osztálya benevezett a Szereted, eteted? - Ébredj! pályázatára, melynek első 
fordulójában madáretetőket készítettek az iskolaudvarra. 

 Frankó Réka, a 10. B osztály diákja a Kodolányi Egyetem és a SZTE-MGK Gazdálkodj 
okosan! pályázatára nyújtott be a víz, mint élőhely jelentőségével kapcsolatos 
pályaművet. Mindkét pályázata díjazott lett. 

 Az ökoiskola munkatervünk 2. félévre tervezett programjai a járványügyi helyzetben 
nem valósultak meg. Így elmaradt a hagyományos papírgyűjtés és a biológia 
tagozatosok éves terepgyakorlata is. A Fenntarthatósági Témahét programjait az őszre 
halasztották.  

 Folyamatosan működtetjük az ökofaliújságot. 
 Az iskola honlapján és a helyi médiában rendszeresen hírt adunk a 

környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységünkről. 
 2018. szeptember 1-től az intézmény Örökös Ökoiskola.  

Orosháza, 2020. június 18.  
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           az ökoiskola munkacsoport vezetője 
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Film a szelektív hulladékgyűjtésről 



 
Kisgimnazisták a Fehér-tó Napján 
 
 
 

 
Mozdulj a Klímáért! zöld mérföldek számolása az 5/8-ban 
 
 
 
 
 
 



 
Faölelés az iskola előtt 
 

 
A Világ legnagyobb tanórája a 9.B-ben 
 
 



    
Madáretető készítés a 6/8-ban 


