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Az idén tervezett programok nagy részét a lehetőségekhez mérten sikerült megvalósítanunk, a második 

félévi programok közül többről le kellett mondanunk a járvány miatt. 

A digitális oktatás alatt, a munkaközösség tagjai az aktuális programokról, ötletekről a discord 

tantestületi csoport felületén értesülhettek, itt tartottuk a kapcsolatot. A diákok és szülők a különböző 

pályázatokról, programokról e-maileken, a honlapon az osztályok classroom felületén keresztül 

tájékozódhattak.  

Céljaink: 

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, szeptemberben a papírgyűjtést tartunk, ahol az alsó és felső tagozatot 

külön értékeljük, a legtöbbet gyűjtő osztályokat. Sajnos a 2. félévi papírgyűjtésünk elmaradt. 

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. 

Új projektünk az ökopercek, amit az idén az első hónapban még rádiós műsorként kezdtünk, de 

átgondolva az aulai Tv-t kihasználva ppt formátumban készítünk el, amit a jövő évben is tovább 

szeretnénk folytatni. 

Szeptemberben újjászerveződött a zöld csoportot, rendbe tették az osztályok a konyhakerteket, a 

közösségi kerteket.  

Minden év szeptember 2. hetében az alsó tagozatos osztályok akadályversenyen vesznek részt, több 

állomáson kell versenyezniük, ami az idén a Bikás-parkban került megrendezésre, valamint a 2. a 

osztály interaktív környezet órán vett részt a Margitszigeten. 

Októberben folytattuk a kiskertek kigazolását, megemlékeztünk az állatok világ napjáról, ami az idén 

nagyon jól sikerült, az aulában lévő TV-n lehetett követni a programot, köszönjük szépen a szervezést 



Jánoska Andreának. Alsó tagozaton a napközis munkaközösséggel együtt szervezve 3.- 4. évfolyam 

diákjai az utazó planetárium műsorát nézhették meg az iskolában. 

Novemberben egészségnapot tartottunk alsó és felső tagozaton egyaránt, két osztály 

csomagolásmentes üzletben vásárolta meg a programhoz való alapanyagokat, illetve az 

újrahasznosítás jegyében készítettünk adventi koszorúkat, ajtó-és ablakdíszeket. 

Decemberben sajnos az idén nagy változások történtek a Főkert által támogatott Környezettudatos 

karácsonyfa díszitő versenyen, az egész kicsit átalakult, ami nem egészen volt sikeres. Így az idén nem 

vettünk rajta részt, illetve idősek számára az ajándékokat sem tudtunk küldeni, mert az 

Önkormányzatnál változások történtek, így nem volt megfelelő a tájékoztatás, ez azért is sajnálatos, 

mert ez egy nagyon jó kreatívprogram volt, a gyerekek szívesen vettek rajta részt. 

Januárban is a kihelyezett madáretetőkbe mindig kerül eleség. 

Az ősz folyamán a természettudományi versenyekre a felkészítést elkezdték a kollégák, a diákok 

részére (Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny, Herman Ottó Országos Biológiai Verseny, 

Bolyai természetismeret csapatverseny), amelyek a februárban kerültek megrendezésre. 

Februárban és március elején meg voltak a természettudományos tantárgyak kerületi versenyei, 

amiken szép eredményeket értünk el. 

Földrajzból 8. évfolyamon elhoztuk az első, második és a hatodik helyet. Biológiából 7. évfolyamon 

a másid helyen végzett iskolánk tanulója. Bolyai természettudományi csapatversenyen (területi: XI, 

XII, XXII. kerület) 5.b osztály csapata 6. helyen, míg 4.a, 4. c (2 csapat) és 4.b osztály csapata a 

mezőny első harmadában végzett. A további fővárosi versenyeket szeptemberben tartják meg csak, a 

járvány helyzet miatt. 

A korona vírus járvány miatt az életünk megváltozott, a digitális munkarend miatt szokásos 

tevékenységeinket nem tudtuk folytatni, úgy ahogy eddig, az öko munkaközösség is digitálisan 

dolgozott tovább. 

Az új projektünk az ökopercek az iskolai aula Tv képernyőjéről az iskola honlapjára költözött. 

Az idén összesen 7 ökopercek ppt került fel vagy a tv-re vagy a honlapra, illetve egy videót osztottunk 

meg a honlapon érdekességképpen. 

Szeptember: Fennáll az Amazonas-medence szavannává válásának esélye. ppt 

Október-November: Hulladékgyűjtés szelektíven. ppt 

Január: Az év fajai 2020. ppt 

Március: A víz világ napja. ppt – Panajotidisz Andreasz 6.a osztályos tanuló munkája. 

Április: A Föld világnapja. ppt – Koroknai Bence 8.b osztályos tanuló munkája. 

Május: A Madarak és Fák napja. ppt – Oláh Vivien 6.a osztályos tanuló munkája.  

Június: Környezetvédelmi világnap. ppt – Major Csaba 8.b osztályos tanuló munkája. 



A digitális munkarend során több verseny is megrendezésre került, amelyeket online kellett elküldeni, 

ezek a feladatok most a szaktanárokra és az osztályfőnökökre hárultak. 

Gondolok itt a kerületi Föld napi rajzos és szöveges pályázatokra, illetve a Madarak és Fák napi (3-4. 

évfolyam) LOTTÓ-ra, illetve a (5-6. évfolyamon) TOTÓ-ra, ezeken is szép számmal részt vettek 

iskolán tanulói. Az utóbbiakon szép eredménnyel. A Föld napi pályázatok eredményeit június végére 

ígérték a szervezők. 

Madarak és Fák napi LOTTÓ: 3. évfolyamon 3.b 7 fő, 3.c. 6 fő, 

    4. évfolyamon: 4.b 4 fő, 4.c 7 fő, 

Madarak és Fák napi TOTÓ: 6. évfolyamon: 6.a 4 fő, 

Kerületi rajz pályázatra 2. a 5 fő, 3.b 6 fő, 4.b 1 fő, 

Kerületi szöveges pályázatok: 2.a 2 fő, 2.b 1 fő, 4.b 1 fő, 4.c 3 fő, 6.a 2 fő,  

Az idei évben elmaradtak osztálykirándulások így ezt minden évfolyamon online alkalmazások 

segítségével oldották meg a kollégák, osztályfőnökök.  

„A rendkívüli helyzetre való tekintettel, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020. április 20-24. 

közötti időpontra meghirdetett Fenntarthatósági Témahetet elhalasztotta, ezért a tavaszra szervezett 

programok ősszel kerülnek megrendezésre. A Témahét tervezett új időpontja, változatlan tartalommal, 

2020. október 5-9.” Ezt munkaközösségünk szem előtt tartva a jövő évben szervezi az ehhez tervezett 

programjait a természetismeret munkaközösséggel közösen. 

A koronavírus járvány miatt elmaradt programjaink: 

• A Határtalanul pályázat keretében megszervezett utak 

• Tanulmányi kirándulások 

Az online tanítás idején, a kiürült iskolaépületben elvégzett, az Ökoiskolával összefüggő fejlesztések, 

karbantartások 

• a belső terek növényeinek gondozása, átültetése                   F: Lakatos Gabriella 

• a madáritató rendszeres feltöltése                                                F: Tóth Lajos,  

• a bejárati előkertben egynyári virágok locsolása, gondozása        F: Tóth Lajos 

• a játszó udvar melletti növények locsolása, gondozása,             F: Tóth Lajos 

• Iskolai kis kertek kigazolása, lakótelepi közőségi kiskert   F: Lakatos Gabriella 
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