Öko-napló
2017/2018.
ÖKO faliújság: a földszinti faliújságot havonta másik alsós osztály frissítette az aktuális ökoeseményekkel, hírekkel.
Iskolai autómentes nap (2017.09.22.): sajnos
a rossz idő miatt az udvarra tervezett kerékpárés roller verseny elmaradt. Az alsós osztályok
a tantermeikben beszélgettek a nap
fontosságáról, feladatlapokat töltöttek ki,
színezőket készítettek.

Kerületi autómentes nap (2017.09.22.): a
kerületi Kossuth téren 8 fős csapattal vettünk
részt a rendezvényen.

Állatok világnapja (2017. október 6.): az alsós és felsős osztályok számára rajzversenyt
hirdettünk. A munkák elkészítésére egy hónapjuk volt a tanulóknak, az eredményt a novemberi
Ady-héten hirdettük ki.

Komposztálás ünnepnapja: az őszi falevelek
gyűjtésében, komposztálásában idén is az alsós
osztályok segítettek.

ÖKO állomás a családi napon: az október 14-én
rendezett családi napon természetesen öko állomás
is várta a szülőket, gyerekeket, ahol egy öko totó
kitöltéséért apró ajándékot kaptak a résztvevők.

Papírgyűjtés (2017. október 17-19.)

Béka Bözsi: természetesen ebben a tanévben is
aktívan részt vettünk a kerületi Szabó Ervin könyvtár
természetismereti programján, a Béka Bözsin. Az
1.a, a 3.b és a 4.b osztály képviselte iskolánkat.

Tavaszi papírgyűjtés: a papírgyűjtést március 2022 között tartottuk.

Föld napja: április 20-án az alsós osztályok zöld
pólóban bokrokat és egyéb évelő növényeket
ültettek az udvarra. Volt olyan osztály is, aki a
tanterem tavaszi nagytakarítását végezte ezen a
napon.

Mentsük meg a Kiserdőt!: a
4.b osztály
képviselte iskolánkat a szokásos évi erdőtakarítási
akciónapon.

Madarak és fák napja: május 10-én tartottuk a
szokásos virágültetést az épület előtti kis udvaron.

Kerületi madarak és fák napja: május 11-én a
kerületi rendezvényen iskolánkat az 1.a osztály
képviselte az uszoda melletti Babaparkban.
Madarak és fák napi pályázatunkat az
Önkormányzat idén is kedvezően bírálta el, így a
jövő tanév elején lehetőségünk lesz cserepeket,
virágföldet és növényvédő szereket vásárolni. Ezen kívül egy kisebb veteményes- vagy
fűszerkertet is szeretnénk létrehozni, ahogyan azt az örökös ökoiskola pályázatunkban
vállaltuk.

Klímatudatos
Budapest:
a
Fővárosi
Önkormányzat által kiírt pályázatra az 1.a
osztály készített egy plakátot Környezettudatos
iskolánk témakörben. A zsűri pozitív értékelése
után az osztály emléklapot, és minden gyermek
Színezd ki Budapestet című színezőkönyvet
kapott.

Tanulmányi kirándulások: sok osztály tervezett szabadtéri kirándulást, túrát a tanév utolsó
előtti napjára, de sajnos az időjárás közbeszólt. Az egész napos szakadó eső miatt végül
mindenki kénytelen volt más, benti programot kitalálni.

