
 

 

„Mi magunk legyünk az a változás, amelyet látni szeretnénk a 

világban” 

Mahatma Gandhi 

 

Az idei tanévben nyert el iskolánk az ÖKO Iskola címet.  

A fenntarthatóság pedagógiája olyan személyiségformálást jelent, mely kialakítja a 

környezettel kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, melynek során tanulóink a 

környezetért felelős személyiséggé válnak. Ennek céljából igyekszünk biztosítani diákjaink 

számára azt a lehetőséget, hogy elsajátíthassák az ehhez szükséges tudást, készséget, 

értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást. 

Céljaink: 

✓ a szemléletformálást, környezettudatosságra nevelést, a fenntartható fejlődés elveinek 

érvényesítését a napi gyakorlatban, 

✓ szüleinek bevonását az intézmény ökoiskolai tevékenységébe, 

✓ a környezetkímélő magatartás legyen meghatározó alapelv, egyéni és közösségi szinten 

egyaránt, 

✓ tanulóinkban alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, 

✓ fedezzük fel és cselekvő módon őrizzük a szűkebb környezetünk értékeit, 

✓ a hulladék szelektív gyűjtésére és a hulladék csökkentésére nagy hangsúlyt fektetünk. 

✓ élő környezetünk megismerése, óvása, szépítése,  

✓ újra hasznosítható anyagok (papír) évenként kétszeri gyűjtése,   

✓ ruhagyűjtés 



✓ veszélyes hulladékok megismertetése, kezelése, elemgyűjtéssel. 

✓ faliújság készítése, kitűntetett napok megünneplése (a Föld napja, a Víz világnapja, 

Madarak és fák napja)  

✓ kutatómunka, plakátok készítése,  

✓ gyűjtési akciók (elemgyűjtés, ruhagyűjtés, papírgyűjtés), 

✓ zöld területek szépítése. 

 Megvalósítás színterei: 

- szakkörök 

- gyűjtőmunka,  

- versenyek,  

- kézműves foglalkozások,  

- kirándulások, túrák,  

- múzeum, állatkert látogatása,  

- hulladékgyűjtés,  

- kiállítás (készítés, megtekintés),  

- környezetszépítő akciók,  

- faültetés,  

- erdei tábor,  

- napközis foglalkozások.  

Az ÖKO munkacsoport megalakítása történt meg szeptemberben. 

Elkészítettük a munkatervünket és a z iskola ÖKO-kódexszé is. 

Szerintem, amit erre a tanévre tervezünk sikerült megvalósítanunk. Kicsi lépések, de fontosak 

az elért eredmények és az, hogy az elért eredmények fenntarthatók legyen. 

Rendszeres és eredményes a papírgyűjtés iskolánkban, ennek az eredmény beleszámít a Móra 

kupa elnyerésébe, ez iskolánk egyik hagyománya.  

Mivel a hagyományőrzés is kiemelt intézményünkbe így hirdettük meg a Szilvakék projektet 

szeptemberben. Novemberben a projekt a 4.b műsorával és egy kiállítással zárult. Rengeteg 

finomság készült ez idő alatt, szilvalekvár, a szilvakvárhoz címkét terveztek, szilvás gombócot  

és rétest készítettek. A gyerekek mesét is írtak, tablót készítette, meghallgathatták és énekelték 

a Padlás című színdarabból a Szilvásgombóc dalt…. 

Három osztály 5.a,5.b és a 6.a vett részt a Jókai-kertben rendezett terepgyakorlaton, amit a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park szervezett. Különböző érdekes bemutatók, előadások programok és 

madárgyűrűzés, kutyabemutató, barlangászat, kézműves foglalkozáson vehettek rész. 

Alsó tagozatos tanulóinknak rendezték meg a Népmesenapját Mátyás király meséi volt a téma. 



Az Állatok világnapjára hagyományosan kisállat bemutatót szervezünk, ahol a gyerekek a 

szünetekben megnézhetik a kiállított kiskedvenceket és a gazditól kaphatnak felvilágosítást és 

hasznos tanácsokat az állattartásról. 

A LILD Áruház Egészséges tízórai pályázatára készített az 5.b osztály zabpehelygolyót, 

egészséges Csi-ellát. 

Először hirdettük me a Göncölj a Földét! használtruhagyűjtő programot iskolában a Sulizsák 

Kft. segítségével. Ősszel 1500kg ruhát gyűjtöttünk, tavasszal 960 kg-t. 

Iskolánk csatlakozott az Ezt elemezd! programhoz és itt rendezték a képzést. Így iskolán ezentúl 

a Szilas-patak vizét és a környező erők talaját  tudja vizsgálni, diákjainkkal. 

Először rendeztük meg a MAL napot iskolánkban .Mozdulj Alkoss Lazíts Ezen a szombat 

délelőttön a szülök is részt vehettek a programokon. A nap egy flashmobbal indul. Nagyon 

érdekes állomásokra jelentkezhettek a gyerekek pl.jóga, relaxációs szoba, zsonglőrködés, 

ékszerkészítés kapszulából, szelektív hulladékgyűjtők készítése az osztálytermekbe.… 

Elemgyűjtő eddig is volt iskolánkban, de idén csatlakoztunk  a  CCR Rebat Nonprofit Kft.   által 

meghirdetett  elemgyűjtéshez. 

Rendszeresen készítünk és helyezünk ki és töltöttünk fel madáretetőket így volt ez az idei 

tanévben is. Ezt a feladatot DÖK vállalta.  

Környezettudatos kertvárosért program során látogatott el két osztály a XV. Kerületbe a 

Szemétégetőbe, nagyon izgalmas és különleges élmény volt a gyerekeknek. 

Versenyeken és a Fenntarthatósági témahéten aktívan vettek részt osztályaink. 

A felső tagozatosok egy Vízvilág napján izgalmas interaktív délutánon vettek részt.  

Több osztály 147 fő látogatott el az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. nyílt napjára is 

ellátogatott Észak-pesti Szennyvíztisztitó telepre.  

Neumann János Számítástechnikai Szakgimnázium biológia tanárával végzett Bisel-mérés a 

Szilas-pataknál 6. évfolyamos tanulókkal a víz világnapjához kapcsolódva. 

Váratlanul érte iskolánkat egy igen megtisztelő meghívás a TV2 Családbarát adásába. Mivel 

iskolánk nagyon jó kapcsolatot ápol Dr. Nádai Magdával, aki könyveivel támogatta 

könyvtárunkat és tiszteletbeli vendég az iskola programjainkon is. Ezért amikor meghívták a 

televízióba a mi iskolánkra gondolt és a 6.a osztályos tanulókra. 

Tavasszal sikerült megrendeznünk a papírgyűjtést újra.  

Húsz tanuló vett részt a kerületi Föld napon, ahol érdekes állomások és feladatok voltak. 

Különleges  madárbemutatóval zárult a délelőtt. 



Madarak és fák napjához tartozó tehetségnapot szerveztünk. Az elkészült alkotásokra 

szavazhattak a diákok, kollégák  és szülők egyaránt. Nagyon különleges művek születtek. Még 

Pletl Péter tanárúr rajzai is kiállításra kerültek. 

Téma napon Budapest természetvédelmi területeit ismerhették meg tanulóink. 

Erdei iskolát Pálkövére szerveztük. 

Osztályaink  aktívan vesz rész a témanapon is és látogattak meg természetvédelmi területeket, 

pl. Sas-hegy, Naplás-tó, Ócsai Tájvédelmi Központ. 
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Kardosné Gulyás Ildikó 

Budapest,2019.június 15. 

 


