Öko munkaközösség év végi beszámolója 2018/2019. tanév
Az év elején megfogalmazott célkitűzéseinknek nagyrészt eleget tettünk, rengeteg tapasztalatot
szereztünk, ezeket a jövő évi tervezésnél próbáljuk majd figyelembe kell venni. Ezúton szeretném
mindenkinek megköszönni az éves munkáját.
A munkaközösség a munkaterv kialakítása során idén is ügyelt arra, hogy ne csak havi szinten
próbáljon megfelelni az elvárásoknak, hanem legyenek folyamatos tevékenységei is, amelyet egész
évben végzünk, illetve, hogy iskolánkban minden munkaközösséggel valamilyen szinten
együttmüködjön az egészséges és környezettudatos nevelés terén.
Folyamatos tevékenységeink:
✓ Az iskola honlapján az Ökoiskola hírek létrehozása, karbantartása.
✓ Környezeti szempontból előnyös beszerzések kivitelezése, környezetbarát termékek használata.
✓ Komposztáló működtetése.
✓ Az iskolaudvar zöld felületeinek gondozása.
✓ Beltéri növényzet ápolása.
✓ A fenntarthatósággal összhangban lévő dekoráció kialakítása a jeles napok alkalmából.
✓ Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában; műanyagkupak, PET palack, elem, papír gyűjtése.
✓ Iskolai konyhakert gondozása.
Az idei is, mint minden évben 2-szer papírgyűjtést tartunk, ahol az alsó és felső tagozatot külön
értékeljük, a legtöbbet gyűjtő osztályokat.
A terveinknek megfelelően tovább folytatjuk a környezeti szempontból előnyös beszerzéseket,
működtetjük a komposztálót, az iskolaudvar zöld felületeit pedig kertészünk, Tóth Lajos tartja tisztán,
rendben, lelkiismeretesen. Az elmúlt évekhez hasonlóan végezzük a szelektív hulladékgyűjtést:
műanyagkupakot, PET palackot, elemet, papírt gyűjtünk.
Szeptemberben újjászerveződött a zöld csoportot, rendbe tették az osztályok a konyhakerteket, a
közösségi kerteket. Idén is megrendezésre került alsó tagozaton
Minden év szeptember 2. hetében az alsó tagozatos osztályok akadályversenyen vesznek részt, több
állomáson kell versenyezniük, ami az idén a Kamaraerdőn került megrendezésre.
Októberben folytattuk a kiskertek kigazolását, megemlékeztünk az állatok világnapjáról,
egészségnapot tartottunk alsó és felső tagozaton egyaránt.
Októberben megemlékeztünk az Állatok világ napjáról az aulában.
Novemberben az újrahasznosítás jegyében készítettünk adventi koszorúkat, ajtó-és ablakdíszeket,
ajándékokat az idősek számára.

Decemberben az idén 4. alkalommal részt vettünk a Főkert által támogatott Környezettudatos
Karácsonyfa díszitő versenyen (1.a, 2.a, 4.c). A karácsonyfák kiállításának a megnyitón az 1. a osztály
vett részt az idén.
Kihelyeztük a madáretetőket, melyekbe mindig kerül eleség.
Január és február hónapban a természettudományi versenyekre készítették fel a kollégák a diákokat
(Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny, Herman Ottó Országos Biológiai Verseny, Bolyai
természetismeret csapatverseny), ahol tanulóink szép eredményt értek el kerületi szinten.
Márciusban megemlékeztünk a víz világnapjáról az aulában a 1. a osztály színvonalas plakátjait
csodálhatták meg az iskolába látogatók.
Áprilisban a „zöld nap” alkalmával a felső tagozatos diákjaink egész napos kiránduláson vettek részt
(5. évfolyam: Állatkerti látogatás, 6. évfolyam: Sas-hegy tanösvény látogatása túravezetéssel, 7.
évfolyam: Szemlő-hegyi-barlang látogatása túravezetéssel, 8. évfolyam: Pálvölgyi-barlang
látogatása).
A fenntarthatóság hetéről alsó és felső tagozaton is megemlékeztünk, felső tagozatos tanulók
Regeneráció film vetítése a Sashegyi látogató központ előadásával együtt nézhették meg, amit az
önkormányzat támogatott. Alsó tagozaton zacskómentes hetet tartottunk.
Április 3-án a 7.c osztály rendhagyó földrajz órán vett részt, a felszín alatti vizekről és a
fenntarthatóságról, amelyet az ELTE Hidrogeológiai tanszékének doktorandusza Baják Petra tartott,
ahol az előadás végén érdekes kísérleteket végezhettek a tanulók.
Áprilisban a konyhakertek beültetése is megtörtént.
A kerületi Föld-napja pályázatokon az idén is sok tanulónk, nyert díjat, a kerületi rendezvényen az a
alsó, a budatétényi rózsakerti rendezvényen a felső tagozatos diákok vettek részt.
Az iskolában méltón nagy népszerűségnek örvendő Ausztriai-tábor keretében tanulóink meglátogatták
a Seewinkel Nemzeti Park- Fertőzúg, Wechsel vadvízi tanösvényét.
Májusban megemlékeztünk a „Madarak és Fák napjáról” alsó és felső tagozaton egyaránt.
Májusban iskolánk minden osztálya évfolyamkiránduláson vett rész, a helyszíneket a
környezettudatosneveléshez, az évben tanult ismeretekhez igazítva választottuk ki.
1. évfolyam: Állatkerti látogatáson, 2. évfolyam: Erdőismereti foglalkozásokon, 3. évfolyam:
Budapesti városismereti kiránduláson, 4. évfolyam: Visegrád, 5. évfolyam: Ópusztaszer, 6. évfolyam:
Egri városismereti kiránduláson, 7. évfolyam: Velencei-tó és környékének, Zebegény, Tata, 8.
évfolyam: Ipolytarnóc, Somoskő természeti szépségeit tekintette meg.
Május végén és június utolsó heteiben alsó tagozaton több osztály vett részt egy napos
osztálykiránduláson, pl. Szentendrei Skanzen (1.a), Dinnyés (3.a). A 3. b osztály három napos

katalinpusztai, a 4.a osztály kétbodonyi erdei iskolában vett részt. Felső tagozaton 2 osztály volt erdei
iskolában 5. b Vinyén, 5. c Bakonybélen.
Ezekről az osztályfőnök beszámolókat írattattak a tanulókkal, amelyből a legjobban felkerülnek
iskolánk honlapjára.
A környezeti nevelés fontos a munkaközösség számára, a kollégák nap mint nap hozzájárulnak az
elfogadott helyes értékrend kialakításához, szaktárgytól függetlenül sokat tesznek a tárgyi
környezetért, osztálykirándulások, erdei iskolák során természetközeli élményekben részesítik
diákjaikat.
Az osztályfőnöki órákon, témaheteken a globális környezeti problémák, a takarékosság, a tárgyi
vagyon védelme, a személyes és mentális higiéné rendszeresen visszatérő témák. Több kolléga
meghívott előadókkal (pszichológus, védőnő) tette változatossá az osztályfőnöki óráit.
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