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Iskolánk nyugodt kisvárosi környezetét 
hatalmas park, Kis-Duna-part, ártéri vizes 
élőhely jellemzi. Déli oldalról fás-bokros 
park nyújt pihenésre alkalmas helyet, 
ahol minden évben madáretetőket he-
lyezünk ki annak érdekében, hogy a ma-
darak táplálkozási lehetőséget ta lál ja-
nak a téli időszakban is. Udvarán uniós 
szabványoknak megfelelő, fából készült 
játékokat, pihenőpadokat helyeztünk el, 
és építettünk egy szánkódombot. Egy kis 
szikla- és konyhakertben biovető ma go-
kat felhasználva fűszer- és egyéb kony-
haker ti növényeket termesztünk. Zárható 
kerékpártároló biztosításával támogatjuk 
a gyerekek és pedagógusok körében is 
kedvelt kerékpáros közlekedést.

Az órákon, foglalkozásokon bemutat-
juk az energiatakarékos házak, háztartá-
sok működését, miközben mi is spóro-
lunk az energiával: például a szünetek-
ben lekapcsoljuk a világítást, ellenőriz-
zük a csepegő csapokat. 

Népszerűsítjük a szelektív hulladék-
gyűjtést. Egyrészt a közszolgáltató gyűj-
tőedényeket helyezett ki az udvarunkon, 
másrészt évente kétszer papír- és mű-
anyaghulladék-gyűjtő versenyt rende-
zünk.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a ter-
mészet védelmét. Ezért már 10 éve szer-
vezünk erdei iskolát, papírgyűjtést, víz-
mi nőségmérést, témaheteket, és bekap-
csolódunk országos akciókba is. 20 éves 
munkánk eredményeként 2016-ban má-
sodszor is elnyertük a megtisztelő ÖKO-
ISKOLA címet.

ÖKO-terem
Idén tavasszal adtuk át ÖKO-termünket, 
amelynek berendezése és dekorációja 
szintén az ÖKO-szellemiséget tükrözi: a 
bútorok kartonpapírból, a függöny hulla-
dékokból vagy már nem használatos 
eszközökből készült. A terem hangulatát 
kihelyezett élőhelymakettekkel tettük 
még érdekesebbé, amelyeket megkötött 
együttműködési megállapodás kereté-
ben a Kiskunsági Nemzeti Park adomá-
nyozott számunkra.

Első lépésként olyan hulladékgazdál-
kodási előadásokat tartottunk az ÖKO-
teremben, amelyek játékosan mutatták 
be a hulladékok eredetét, kezelését és a 
mennyiség csökkentésére irányuló fo-
gyasztói szokásokat. Emellett alkalman-
ként komolyabb, készségfejlesztő felada-

tokkal foglalkoztattuk a diákokat. Ehhez 
és az ÖKO-programok összeállításához 
külső szakmai segítséget is kapunk 
Varga Viktória, az EHS Focus Kft. ügy-
vezetője személyében, aki környezetvé-
delmi szakértőként és tanácsadóként 
nagy tapasztalattal rendelkezik ezen a 
területen.

Szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak (szülőknek és cégeknek egy-
aránt), akik folyamatos segítséget nyúj-
tanak céljaink eléréséhez. Támogatóink 
között szerepel az EHS Focus Kft., a 
Schvani Kft., Kun Istvánné egyéni vállal-
kozó, a KORAX Gépgyár Kft., a Vertikál 
Zrt.,  a Kunépszolg Kft. és a ráckevei Ga-
le nus Gyógyszertár.

Látogassanak el hozzánk! 
Mindenkit szeretettel várunk Ráckevén. 

Biztosítjuk programjaink és ÖKO-termünk 
megtekintését, akár egész napos 
szakmai bemutatókkal együtt is.

ÖKO-terem nyílt a Ráckevei 
Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában.
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