
ÖKO- iskola 

2017-2018. tanév végi beszámoló 

A tanévre tervezett elképzeléseinket, tervezetünket megvalósítottuk iskolánkban. Több olyan 

rendezvényhez kapcsolódtunk az év során, ami tovább vitte, bővítette munkánkat. 

 Az intézményt és annak környezetét iskolánk kertészével folyamatosan egyeztetve 

szépítjük. A folyosók végén kialakított zöld szigetek továbbra is szebbé, 

barátságosabbá, hangulatosabbá teszik környezetünket, az itt lévő növényeket 

folyamatosan gondozzuk, ápoljuk. 

 Beindítottuk az év elején a környezetvédelmi szakkörünket, melynek keretében a zöld 

őrjáratot is megszerveztük tanulóink körében. Ez az energia kommandó figyel 

szünetekben a mosdókban a csapok elzárására, a villany lekapcsolására, ezzel is 

hozzájárulva az energiatakarékossághoz. 

 Megszerveztük az őszi zöldség-és gyümölcsnapot, illetve az alsó tagozat szüreti 

mulatságon vett részt, ezen rendezvények is hozzájárultak az egészséges táplálkozás 

kialakításához és az esztétikai szemlélet formálásához. Idén is indult az egész éves 

gyümölcs programot, melynek keretében 1-6. évfolyamos diákjaink minden héten 

kapnak zöldséget illetve gyümölcsöt és gyümölcs ivólevet. Iskolánk évek óta 

kapcsolódik a „Mozdulj a klímáért! nevű autómentes közlekedést hangsúlyozó 

mozgalomhoz, amit idén is megszerveztünk, és diákjaink boldogan gyűjtötték a 

jutalom pontokat. 

 Sportiskola lévén a mozgás, a rendszeres sportolás alapvető hitvallásunk. Ennek 

jegyében minden lehetőséget megragadunk, hogy tanítványainkat eljuttassuk fontos 

sporteseményekre. Idén is teljes létszámmal vettünk részt az őszi Újpesti Kerékpár-és 

Futófesztiválon, és már javában zajlanak a diákolimpiai bajnokságok kerületi fordulói 

minden korcsoportban és sportágban. Októberben megtartottuk a már hagyományként 

szervezett „Válassz sportágat, válts életmódot!” egészségnappal egybekötött 

rendezvényünket, ahol tanítványaink nemcsak megismerkedhettek bizonyos 

sportágakkal, azok szépségeivel, eredményességükkel, de az egészséges életmódra 

nevelés keretein belül kóstolhattak egészséges ételeket, volt allergia vizsgálat és 

testtömeg-index mérés egyaránt. 

 Ősszel - technika szakos kolleganőm irányításával - a szakkörre járó gyerekek 

madáretetőket készítettek, amiket kihelyezve az iskola udvarára folyamatosan töltjük 

fel madáreleséggel, így gondoskodva a kismadarak ellátásáról a hideg, téli napokon.  

 A fenntartható fejlődés és a környezettudatos szemlélet kialakításának jegyében 

csatlakoztunk az „Európai Hulladékcsökkentési Hét” programjához. Ennek keretein 

belül rendeztük a nagyszabású őszi papírgyűjtésünket, és a szelektív hulladékgyűjtés 

továbbra is gyakorlat tanulóink körében. Az „adventi készülődés”, a karácsonyi 

ajándékkészítő kézműves foglalkozáson is újrahasznosított alapanyagok felhasználása 

volt a fő szempont, melyen igen szép tárgyakat készítettek tanítványaink. 

 Iskolánk tavaly elnyerte „A tudatos fogyasztóvá nevelő iskola” címet, így az őszi 

„Szakmázz!” nap keretében a kisebbek piacokra, üzletekbe látogattak a tudatosságra 



nevelés érdekében. Sok érdekes kérdést tettek fel a kereskedőknek, és családi 

költségvetést is készítettek. Reméljük, hogy a tapasztaltak tovább bővítették ez irányú 

ismereteiket. 

 A felsősöket idén is átvittük - általunk tervezett és megtartott - fizika és kémia órákra a 

Könyves Kálmán Gimnázium Öveges laborjába, megismertetve őket az alaposabb 

vizsgálódás lehetőségeivel a jól felszerelt laboratóriumi körülmények között.  

 A második félévben lehetőségünk volt a 6.b osztályt is átvinni az Öveges laborba 

olyan vizsgálatokra, megfigyelésekre, amikre csak ilyen jól felszerelt laboratóriumban 

van lehetőség. A tanulók végtelenül fegyelmezetten végezték feladataikat, és öröm 

volt látni, hogy milyen élvezettel vettek részt a foglalkozáson. 

 A farsangi mulatságot, jelmezversenyt az újrahasznosítás jegyében hirdettük meg. 

Tanulóink olyan jelmezekben jelentek meg, amelyek alapanyagai újrahasznosítható 

alapanyagokból készültek. Rengeteg nagyon jó ötlettel találkozhattunk. A büfét is a 

hulladékcsökkentés szellemében alakítottuk ki, miszerint elmosható poharakat, 

tányérokat használtunk, így sokkal kevesebb eldobható műanyag hulladékot 

termeltünk az előző évekhez képest. 

 Tavasszal udvarunk kertjét szépítettük kertészünk segítségével. Minden osztály ültetett 

virágokat a virágoskert részbe, illetve idén is kialakítottunk egy veteményes kertet, 

ahol a gyerekekkel ültettünk borsót, retket és sárgarépát. Szakköröseink hűségesen 

gondozták, ápolták az ültetvényt, majd a termést is közösen fogyasztották el. 

 Március elején tartottuk meg a Pénz7 – a pénzügyi tudatosság témahetét, ahol a 

tanulók felelős pénzgazdálkodása mellett a családi költségvetés fortélyaira is neveltük 

őket. A foglalkozásokat meghívott előadó gyakorlatai tették még színesebbé. 

 Csatlakoztunk idén is a „Happy hét” vízivást hangsúlyozó egészség programhoz, 

melynek keretében egész héten a folyosókon szünetekben kínáltuk tanítványainkat a 

rendkívül egészséges és kiváló minőségű magyar ivóvízzel.  

 Áprilisban a Digitális témahét került megrendezésre, ahol fő témaként Magyarország 

gyógy-és ásványvíz készletét térképeztük fel digitális eszközök segítségével.  

 Április végén rendeztük meg a Fenntarthatósági témahetet. Ennek keretében 

Földünket érintő  globális problémákról tartottunk foglalkozásokat. Filmeket néztünk 

a környezetszennyezésekről, grafikonokat elemeztünk, kísérleteket végeztünk. 

Mindezekkel még szemléletesebbé tettük tanulóink számára a veszélyforrásokat és 

azok hatásait az élővilágra. 

 Megrendeztük a tavaszi papírgyűjtést is, hozzájárulva az újrahasznosítás 

folyamatához. 

 Mind az őszi, mind a tavaszi Újpesti Futó-és Kerékpáros Fesztivál aktív résztvevői 

voltunk idén is teljes iskolai létszámmal, hiszen egy sportiskola így is tudja 

népszerűsíteni a testmozgást, miközben példát mutat másoknak.  

 A felső tagozat 45 diákja és 3 pedagógus látogatott el Erdélybe a 

„Határtalanul”pályázat keretén belül, ahol a csodálatos természeti értékek mellett 

fantasztikus kulturális értékeket, emlékhelyeket látogattunk meg, gyarapítva általános 

műveltségünket. 



 A Bene-nap hagyományait idén is tovább ápoltuk. Neves olimpikonokat hívtunk meg 

kéznyomat vételre, illetve bekapcsolódhattak sportnapunk rendezvényeibe. Délután a 

szülőket vártuk a szülő-gyerek meccsekre, közös játékra. Ismét nagy sikere volt e 

rendezvényünknek. 

 A Kihívás napján iskolánk két helyszínen is aktívan sportoltak: a többség Zánkán az 

erdei iskolában, az itthon maradók pedig a kerület sporteseményeire látogattak el. 

 210 fővel erdei iskolában voltunk Zánkán, ahol a környezetvédelemmel, tavaink 

védelmével is foglalkoztunk 

 Látogatást tettünk az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen, a Káposztásmegyeri 

Homoktövis Oktatási Központban, Csokoládégyárban, kistermelőknél, a 

Vásárcsarnokban, az újpesti piacon, stb. 

 Szép eredményeket értünk el budapesti, kerületi, sőt országos pályázatokon is a 

környezetvédelemmel, fenntarthatósággal foglalkozó témaköröket illetően. 

 Iskolánk tanulóinak együttműködés keretében előadást, interaktív foglalkozást 

tartottak civil szervezetek 

 Az év végén a 8-osok ballagására és a tanévzáró ünnepélyre is újrahasznosítható - 

általunk készített -  papírvirágokkal díszítettük fel az iskolát, ami nagyon tetszetős, 

mégis környezetbarát és költséghatékony megoldás évek óta. 

 

 

A beszámolóból látszódik, hogy intézményünkben folyamatos a sportos, egészség-és  

környezettudatos tevékenységek sora, programjaink ezekre épülnek, s ez a szemlélet  

minden területet átsző, és mindennapjainkban meghatározó szerepet tölt be. 
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