
2018-2019. tanév 

Beszámoló az Öko munkaközösség munkájáról

Augusztusban megújult a munkaközösségünk, összetétele némiképp változott az előző

tanévhez  képest.  Távozott  a  munkaközösségből  egy  felsős  kolléga,  de  helyette  sikerült  a

felsős munkaközösségből tagot  delegálnunk.  Így mindegyik munkaközösség tud (van ahol

többet is) tagot delegálni. Így jelen van az alsós, felsős, napközis munkaközösség az ÖKO

munkaközösségben. 

Elkészítettük éves munkatervünket, melyben kiemelt helyet kapott a tisztelet, hiszen

iskolánkban  a  2018/2019-es  tanév  a  „Tisztelet”  éve.  Igyekeztünk  programjainkat  úgy

összeállítani,  hogy  mindenhol,  az  eddigieknél  is  nagyobb  szerepet  kapjon  a  természet

tisztelete.

Minden  tanév  elején  emlékeztetjük  iskolánk  tanulóit  környezetünk  védelmére.

Szeptember 14-én alsó tagozatos gyermekeink rövid figyelemfelkeltő iskolarádiós műsorral

hívták fel a figyelmet a „Természet tiszteletére” a szelektív hulladékgyűjtésre.

Az  iskola  környezettudatos  dekorálására  idén  is  nagy  hangsúlyt  fektettünk,  ebben

felsős tagozatban tanító rajz szakos kolleganőnk és egy negyedik osztályos osztályfőnök is

nagy  segítségére  volt  a  munkaközösségnek.  A  díszítést  minden  évszakhoz  igényesen

aktualizálták.

Figyelemmel  kísértük  és  nyomon  követtük  a  témával  kapcsolatos  pályázati

felhívásokat, versenyeket, programokat.

Pályázatot  adtunk  be  az  Ikolakertekért  Alapítványhoz  új  iskolakert  létrehozása  céljából.

Sajnos  a  pályázatot  nem  nyertük  meg,  de  nem  adjuk  fel,  a  Kertvárosi  Kertbarátok

Egyesületének elnökével felvettük a kapcsolatot. Január 17-én két alsó tagozatos tanítónő  „A

kertpedagógia  haszna”  című  interaktív  előadáson  vett  részt.  Remélhetőleg  erőfeszítéseink

nem lesznek hiábavalók, ha nem is iskolakertet, de 2020 júniusáig szeretnénk magaságyásokat

kialakítani az iskola udvarán.

Május 22-én pályázatot nyújtottunk be megújuló Ökoiskolai cím elnyerésére. Távlati céljaink

között  többek  között  szerepel  magaságyások  kialakítása,  a  Házirend  Öko  kódexének

megfogalmazása, iskolai komposztáló kialakítása.

Április 30-án alsós és felsős csapatokkal részt vettünk az Önkormányzat által szervezett Föld

napi vetélkedőn. 
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A 6. b és c osztályok a kerület szervezésében részt vettek a Környezettudatos Kertbarátért

Programon.

A témával kapcsolatos jeles napokat idén is méltóképpen ünnepeltük meg. 

Október 4-én iskolarádiós műsorban emlékeztünk meg az Állatok világnapjáról. 

Szintén az Állatok világnapjához kapcsolódóan október 5-én az „Állatok tiszteletére” hívta fel

a figyelmet a körzetes Huncutka óvódában, állatos mesét adtak elő.

Állatok világnapján a Csömöri Állatvédő Civil Szervezet kutyás bemutatót és előadást tartott

a felelős állattartásról. Nagyon élvezték a gyerekek.

A jeles napokhoz kapcsolódóan idén háromszor is ellátogatott iskolánkba - október 2-án az

Állatok világnapja alkalmából, május 10-én a Madarak és fák napja alkalmából és május 14-

én – a nagy érdeklődésre való tekintettel - Kiss Balázs a Magyar Környezetgazdálkodási és

Vidékfejlesztési  Társaság  elnöke.  Látványos  madárröptetést  és  madárbemutatót  tartott  a

gyerekeknek. Hatalmas sikere volt. Mindenképpen szeretnénk ezt a kapcsolatot a jövőben is

fenntartani.  A következő tanévben Balázs  segítségével,  a gyerekekkel  közösen madárodúk

készítését tervezzük.

Korábbi  évekhez  hasonlóan  idén  is  részt  vettünk  a  Fenntarthatósági  Témahéten.

Regisztráltunk  a  2019.  évi  Fenntarthatósági  Témahéthez  (március  18-22.).  Rendkívül

tartalmas  projekt  hetet  szerveztünk  a  gyerekeknek,  melyhez  a  napközisek  interaktív

csoportközi foglalkozással csatlakoztak.

Március  22-én  a  Víz  világnapján   „A  víz  arcai”  címmel  fotópályázatot  hirdetettünk.  Az

elkészült képeket kiállítottuk a csarnokban és mindenki megcsodálhatta.

Április 22-én felső tagozatos osztály iskolarádiós műsort adott a Föld napjához kapcsolódóan.

Áprilisban  újra  megünnepeltük  és  népszerűsítettük  a  csapvíz  fogyasztásának  fontosságát,

amikor is kapcsolódtunk a Happy hét nevű országos rendezvényhez.

Június  5-én  a  Környezetvédelmi  világnapot  tartottunk,  iskolarádiós  műsorral  egybekötött

érdekes vetélkedőt szervezetünk iskolánk tanulóinak.

Ebben a tanévben három kiránduláson vehettek részt iskolánk tanulói: Október 4-én a

Caprera-patakhoz, október 26-án a Merzse-mocsárhoz, április 25-én a Naplás-tóhoz tettünk

kirándulást. 
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A Diákönkormányzattal továbbra is igyekszünk szoros kapcsolatot kialakítani, minden

évben  kétszer  szervezi  meg  a  papírgyűjtést,  segít  a  programjaink  megszervezésében,

tanulóink szemléletének formálásába. 

Novemberben a madarak téli gondozása volt a főszerep, a napközisek felújították az

iskola udvarán található madáretetőket és elkezdték a madarak etetését. Ehhez kapcsolódóan

januárban figyelemfelkeltő iskolarádiós műsort adott a 4.b osztály.

Szintén novemberben a 6.c és a 6.b osztályok a XV. kerületi  Szemléletformáló  és

Újrahasználati Központba látogattak el. A gyerekek játékos formában ismerkedhettek meg a

modern hulladékgazdálkodással. 

Örömmel  tölt  el  minket,  hogy iskolánkban több szülő is  hivatásaként  választotta  a

környezetvédelmet.  Ezt  kihasználva  a  december  1-én  megtartott  Pályaorientációs  napra

igyekeztünk minél több olyan szülőt meghívni, aki a fenntartható fejlődésre érzékennyé teszi

a gyerekeket.

Decemberben a Luca napi vásáron ismét hangsúlyossá vált az újrahasznosított illetve

természetes anyagokból készült kézműves tárgyak értékesítése.

Idén is megtartotta a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. szokásos interaktív

környezetvédelmi tanórájukat. Január 28-a és február 5-e között minden osztálynak 45 perces

foglalkozást  tartottak  a  hulladékgazdálkodásról,  a  szelektív  hulladékgyűjtésről,

komposztálásról, környezetvédelmi kérdésekről.

Mint minden évben, idén is, tavasszal megszervezésre került az iskolai kertészkedés. 

Iskolai  rendezvényeinken  továbbra  is  nagy  hangsúlyt  fektetünk  az  egészséges

életmódra és a környezet védelmére. Minden alkalommal válogatjuk a keletkezett hulladékot

és mellőzzük az eldobható evőeszközöket.

Az  egészséges  életmód  erősítése  céljából  június  11-én  és  12-én  projekt  napot

tartottunk, külön alsó és felső tagozaton. A szervezést iskolánk védőnője vállalta.

Hagyományaink és a közösség formálása céljából februárban a napközisek kiszebábot

égettek az udvaron, remélhetőleg ezzel újabb hagyományt teremtünk iskolánkban..

A napközisek a tanév során többször szerveztek szemétszedő versenyt. 

Összességében  teljesítettük,  sőt  bizonyos  területeken  túlteljesítettük  a  tanév  elején

kitűzött céljainkat. Programokban és eredményekben gazdag Ökoiskolai évet zártunk.
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