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Bevezető 

Intézményünk 2019. szeptember 28-án, nyerte el az ÖKO gyülekezeteknek/intézményeknek kiírt 

pályázati címet és vele a vállalt feladatok elvégzését. Koncentráltan a Teremtés hetének 

megünneplésére, a szelektív hulladékgyűjtésre, környezeti nevelést elősegítő programokra. 

 

Teremtés hete 

Református Egyházi intézményként, a Teremtés hetének megünneplése évről, évre a vállalt feladatok 

között van. Ebben az évben az Istentől kapott világunkért való imádságot tanulóinknak 

emlékezetesebbé, képletesebbé szerettük volna tenni és modernizálni. Így jött az ötlet, hogy a 

szabadtéri imádság alatt formáljunk az imádsághoz kapcsolódó figurákat, élő lánccal és azt rögzítsük 

drónos felvétellel. 

A program nagyon jól sikerült, a tanulókat lázba hozta a lehetőség, hogy felvétel készül és közös 

„szívdobbanás” és a „sas repülése” emlékezetessé tette az ünnepet. 

Kisfilmünk megnézhető honlapunkon, a követező linken: 

http://www.majosrefi.hu/tartalmak/galeria/2/2 

 

Akvárium az előtérben 

Iskolánk előterében lévő akváriumot felújítottuk, hal állományát gazdagítottuk. Célja, hogy az 

előtérben várakozó gyermekek és szüleik gyönyörködhessenek a látványban és bemutassunk egy 

csipet trópust. Megfigyelhessék az akvárium élővilágát, kövesség a halak, növények fejlődését. 
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Szelektív hulladékgyűjtés 

ÖKO Iskolaként szeretnénk a szelektív hulladékgyűjtést minél magasabb szinten megvalósítani. 

Tavalyi évben először rendezett iskolánk papírgyűjtést. Ebben a tanévben háromszoros mennyiséget 

gyűjtöttek a tanulók, mozgósítva a falu lakosságát. Közösségi munkával, talicskával járva a falut, 

becsöngetve a házakhoz gyűjtöttek. Sok dicséretet kaptak viselkedésükért, növelve a társadalmi 

megbecsülést diákok és a lakosság között.  

Sajnos az ezzel járó anyagi javak igen szerények, inkább közösségi, erkölcsi értéke van a programnak. 

A programról cikk jelent meg a honlapunkon. 

Szeretnénk minél szélesebb körben mindennapivá tenni az iskolai szelektív hulladékgyűjtést, ezért a 

papír hulladékot osztálytermekben külön gyűjtjük és pet palackokat préselve folyosónként szintén 

külön gyűjtjük. Minden épületünkben van elemgyűjtő kuka. 

A teljes szelektív gyűjtésnek egyelőre gátja a felhalmozódó szelektív szemét elszállítása. Ennek 

térségi, fenntartható lehetőségeit még kutatjuk. 

Honlapunkon jelent meg cikkünk: http://www.majosrefi.hu/tartalmak/hirek?page=2 

 

Sírgondozás 

Diákjainknak szeretnénk megtanítani, hogy szeretteink emlékezetének őrzése fontos, és annak a mai 

időkben nagyon változékony módjai közül, talán a hagyományos az időtálló, lelket megnyugtató. 

Maller Mihály, elhunyt iskolaigazgató sírjának gondozását vállalta iskolánk. Nyolcadikos diákjaink 

feladata volt halottak napjára rendbe tenni, virággal beültetni a sírját. 

A munka közbeni beszélgetés mélysége igazi kuriózum volt mind a diákok, mind a tanárnő számára. 

Falusi értékrendben még elevenen élő sírgondozás iskolánknak is erkölcsi megbecsülést hozott. 

Honlapunkon jelent meg róla írásunk: http://www.majosrefi.hu/tartalmak/hirek 

 

http://www.majosrefi.hu/tartalmak/hirek?page=2
http://www.majosrefi.hu/tartalmak/hirek


Fotópályázat 

Intézményünk fotópályázatot hirdetett az őszi szünetre. 

Célunk az volt, hogy elősegítsük diákjaink rácsodálkozását az őszi természetre, hogy modern 

eszközeiket jó célra használják, hogy elősegítsük a képi kifejezés megvalósulásának létrejöttét, mely 

modern korunk nélkülözhetetlen eszköze. 

Várakozásokkal ellentétben kevesen, csak 11 tanulónk adott le képeket, 6 kategóriában. Azonban 

pályázott képek / 70 db/ közül nagyon sok értékes munka született. Igyekeztünk színvonalassá tenni a 

díjátadót, hátha a következő évben többen készítenek pályázatot. Jövőre a téli időszakot választjuk 

majd témának. 

Honlapunkon olvasható cikk az eseményről. http://www.majosrefi.hu/tartalmak/hirek 

Video: http://www.majosrefi.hu/tartalmak/galeria/2/2 

 

Egészség-délután 

Iskolánk minden évben megrendezi az Egészség-délutánt, ahol egészségünkkel kapcsolatos témákat 

dolgozunk fel. 

Az idei tanévben gyógyteákról kaptak tájékoztatást a diákok, megkóstolhatták azokat. 

Gyümölcsökből készítettek közösen gyümölcssalátát, amit jóízűen el is fogyasztottak. A program ideje 

alatt sült a sütőtök, amit a végén fogyaszthattak el.  

Majd a hallottak alapján egy rövid teszttel ellenőriztük a megszerzett tudást. 

Öröm volt a jókedven kívül, hogy 13 liter cukor nélküli teát ittak meg és 14 kg gyümölcsöt 

fogyasztottak el, szintén adalékanyagok, édesítés nélkül. A sütőtök kóstolás kevés sikerrel zajlott, mert 

a gyümölcssalátával és a teákkal a gyermekek jóllaktak, nem bírtak többet enni. Így sütőtököt 

elosztogattuk az ott lévő felnőttek között.  

Honlapunkon cikk olvasható a programról: http://www.majosrefi.hu/tartalmak/hirek 

 

Látogatás a Harmónia Sószobában 

Napközis csoportjaink meghívást kaptak a Harmónia Sószobába, ahol ingyenesen vehettünk részt egy 

50 perces foglalkozáson, kolléganőnk felajánlásában. Tanulóink közül meglepően kevesen jártak még 

só szobában, pedig a szomszédos településeken is vannak. Megérezhették a parajdi só jótékony, 

orrjáratot tisztító hatását. 

Honlapunkon cikk olvasható a programról: http://www.majosrefi.hu/tartalmak/hirek 
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Tervezés alatt: 

Madárkalács-készítés 

Decemberi délutáni programunk lesz a madárkalács-készítés, melyet az iskola udvarára kitett 

madáretetőkben fogunk elhelyezni. 

 

 

2019. 12. 10.                                                                                          Kégli Erzsébet 

                                                                                                              intézményvezető 


