
Beszámoló az ÖKO munkaközösség munkájáról

2021-2022. tanév

Ebben az évben is figyelemmel kísértük és nyomon követtük a témával kapcsolatos

pályázati felhívásokat, versenyeket.

A tantestület  minden tagjának  fontos  a  fenntarthatóság,  mára  már az  egész iskolát

áthatja  a  környezettudatosság.  Az  iskola  környezettudatos  dekorálása  minden  évszakban

megvalósult.  Folyamatos  a  szemléletformáló  plakátok  készítése  az  ÖKO  szakkörös

gyerekekkel  az  iskola  közössége  számára.  Továbbá  természeti-plakátok  is  készültek,

melyekhez, a gyerekek természetes anyagokat használtak fel. Tájékoztató jellegű plakátokat

készítettek a mosdókba a helyes kézmosásról, a szelektív hulladékgyűjtés módjáról.

Ebben a tanévben újra indulhattak az ÖKO szakkörök melyeket külön tartottak az 1-2.

évfolyamon, és a 3-4. évfolyam számára. Hosszú kihagyás után tavasszal végre sikerült egy

kisebb ÖKO kirándulást is megvalósítani a szakkörösökkel. A két szakkör vezetője a közeli

Caprera-patakhoz látogatott el a szakkörös gyerekekkel. Mindenkinek nagy élményt jelentett.

Minden  hónapban  meghirdetett  „Boldog  pillanatok”  pályázatsorozatra  a  gyerekek

környezettudatos feladatokat kaptak.

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

Idén az Állatok világnapja köré teljes  téma hetet  szerveztünk. A programok között

szerepelt  többek között  környezetvédelmi  vetélkedő,  plakátkészítés  a  felelős  állattartásról,

házi  kedvencek  gondozásáról,  a  kicsikről  fotó  készült  kedvenc  plüss  állatukkal.

Természetesen  idén  sem  maradhatott  ki  a  Csömöri  Állatvédő  Civil  Szervezet  kutyás

bemutatója. Beszéltek a gyerekeknek a menhely feladatairól, életéről, az állatok gondozásáról.

Idén is megszervezésre került az állateledel gyűjtő akció. Rengeteg eledel gyűlt össze, amit a

menhely meg is osztott a közösségi oldalán. 

Novemberben  a  madarak  téli  gondozása  volt  a  főszerep,  a  3-4.  évfolyamos  ÖKO

szakkörösök  és  a  napközisek  felújították  az  iskola  udvarán  található  madáretetőket  és

elkezdték a madarak etetését. 
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Idén is  felvettük  kapcsolatot  a  BKM Budapesti  Közművek Nonprofit  Zrt-vel  (régi

nevén FKF) hogy tartsák  meg szokásos  interaktív  környezetvédelmi  tanórájukat.  Sajnos a

járványügyi  helyzet  miatt  tavaly  erre  nem volt  lehetőség.  Idén  az  első  része  még  online

formában valósult meg. Január 24-28. között és január 31- én 1-7. osztályig vettek részt a

gyerekek az oktatóprogramon. A 8. évfolyamosokra a II. félévben került sor, április 28-án már

személyesen tudták megtartani nekik a foglalkozást.

Szintén  a  BKM  által  szervezett  Uzsonnásdoboz-projektjéhez  is  csatlakoztunk.  A

projekt keretén belül kiselsőseink műanyag uzsonnásdobozt kaptak ajándékba. Jó volt látni,

hogy  a  gyerekek  később  ezeket  a  dobozokat  használták  a  különböző  csomagolóanyagok

helyett.  Az uzsonnás  dobozok mellé  az  elsős  osztálytermek  számára  beltéri  karton  kuka-

szettet is igényeltünk.

2021. december 1-én tanítói jelenléttel részt vett egy alsós tanító az Oktatási Hivatal

szervezésében a „Változó világ, alkalmazkodó ökoiskola” című ökoiskolai online találkozón.

2022. február 23-án egy csoport 5. c osztályos tanulókból ellátogatott az árpádföldi

Minivet  Állatorvosi  Rendelőbe.  A  rendelő  munkatársai  nagyon  kedvesen,  figyelmesen

fogadták  a  csoportot.  Körbevezették  az  osztályt  a  rendelő  mindegyik  helyiségében,

megismerhették, hogy az egyes termekben milyen gyógyító folyamat zajlik. Néhány műszer

működését is megtekinthették, volt olyan, amit a gyakorlatban is kipróbálhattak a gyerekek.

A  tavasz  beköszöntével  lelkes  gyerekek  csapata,  beültette  az  iskola  magaságyását

palántákkal, magokkal. A lelkiismeretes gondozásnak köszönhetően igazi zöldségeskertje lett

az iskolának.

Márciusban, a járvány enyhülésével  már hívhattunk külső előadókat  is az iskolába.

Több  osztály  is  élt  a  lehetőséggel.  Nagy  népszerűségnek  örvendtek  a  kisállatbemutatók.

Hoztak  kígyókat  és  aranyos  simogatni  való  emlősállatokat  is.  Ismét  sokat  tanulhattak  a

gyerekek a felelős állattartásról, az állatok gondozásáról.

Március 21-25. között ismét felhívtuk a figyelmet a csapvízfogyasztás fontosságára a

Happy hét nevű országos megmozdulás keretén belül. 

Március  22-én  megünnepeltük  a  Víz  világnapját,  iskolarádiós  műsort  adott  a  3.  b

osztály. Délután a gyerekek napközis csoportközi foglalkozás keretében folytatta a délelőtti

programot. 
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Április  25-én a 4.a osztályos tanulók iskolarádiós műsorral emlékeztek meg a Föld

napjáról.

Iskolánkat  idén  is  regisztráltuk  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  által

meghirdetett  programra,  a  Fenntarthatósági  Témahétre.  Projekthetet  szervezetünk  az  alsó

tagozatos tanulók részére.

A  témahét  keretein  belül  iskolánk  sorsolás  útján  50  000  Ft  értékű  támogatást  nyert  a

ZöldOkos Kupa Magon versenyének lebonyolításáért, az adományozó a PontVelem Nonprofit

Kft.  Az  összeget  az  Árpádföldi  Iskolaalapítvány  megkapta,  fenntarthatósági  játékokra,

szemléltető eszközökre fogjuk elkölteni.

Még 2020-ban pályáztunk a ZöldForgó Élménynap programra, de vírushelyzet miatt,

akkor nem tudtunk részt venni ezen a remek foglalkozáson. Végül idén, április 29-én valósult

meg a program. A ZöldForgó Élménynap program egy egyedülálló kezdeményezés, amely

korunk legnagyobb kihívásaira - mint például a klímaváltozás, energiapazarlás, túlfogyasztás,

élővizek szennyezése - igyekszik válaszolni és megoldásokat kínálni a gyerekek nyelvén. A 4.

és az 5. évfolyam ZöldForgó Játszóház és szakmai bemutatón illetve ZöldForgó Kiállításon

vett részt. A program lezárása az Interaktív Alma Együttes koncertje volt.

2022. június 3-án Állatbarát iskola lettünk, nagyon büszkék vagyunk a címre. A cím

viselésére egy évig vagyunk jogosultak, egy év után meg kell újítani.

Iskolánk aláírta az Állatvédelmi Kódexet, ezzel is kifejezzük támogatásunkat az állatvédelem

iránt. Ezzel párhuzamosan elkészült a Pedagógiai Program módosítása is.

Az Árpádföldi Iskolaalapítvány is nagyban támogatott minket céljaink elérésében. Tavasszal

vett egy „sünhotelt”, amit az iskola mögött a komposztálónál helyeztünk el. A téli hideg elől

így már nem csak a  madarak (madáretetők,  madárodúk),  a rovarok (rovarhotel),  hanem a

kóbor sündisznók is menedékre lelnek.

Iskolánk örökbefogadott állata Aurora nevű kis panda lett, ezzel csatlakozott a Fővárosi Állat-

és Növénykertet támogatók köréhez és egy évig jogosulttá vált az “Állatkerti Nevelőszülő”

cím használatára.

Állatbarát iskolához kapcsolódóan kialakítottunk az iskola udvarán egy tanösvényt, az itt élő,

ide  látogató  állatokról.  A  tanösvény  találóan  az  ARANY-KALANDOR  nevet  viseli.  A

tanösvény 12 bemutató táblát tartalmaz.

A jövőben szeretnénk beépíteni a tanóráinkba, foglalkozásainkba és szeretnénk, ha szerves

része lenne az oktatómunkának.
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Június 7-én a Környezetvédelmi világnapot ünnepeltük. 

Két osztály is ellátogatott a kerületi Rákosmenti Mezőőr Szolgálat Kertvárosi Tanyaudvarába.

A Bolyai Természettudományos Csapatversenyen a 3. b osztályos tanulók körzeti fordulón 1.

helyezést, az országos versenyen 6. helyezést értek el.

Folyamatban  van,  szintén  az  Állatbarát  iskola  kapcsán  egy  tematikus  programsorozat

kialakítása, az eddigi jó gyakorlatok megtartásával, és új lehetőségek beépítésével.

A  2022-23.  tanévben  ismét  nagy  feladatok  várnak  ránk.  2023-ban  megújító  pályázatot

(immáron harmadszorra) kell benyújtanunk az Ökoiskolai cím megvédésére. 

Továbbá szeretnénk a Házirendbe Öko kódexet megfogalmazni.
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