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Ökoiskolánk programokban és feladatokban rendkívül gazdag évet zárt. 

Havonta frissült a földszinti ÖKO faliújság a jeles napokkal, aktuális programokkal. Részt 

vettünk számos kerületi és országos ÖKO rendezvényen, pályázaton, és mi magunk is 

szerveztünk a témával kapcsolatos programokat. 

Kerületi autómentes nap (2014.09.19.): a Gyulai István 

Általános Iskolában 8 fős csapattal vettünk részt a 

rendezvényen. Kerékpárral mentünk innen az iskolától. Egy 

apuka autóval, egy pedig kerékpárral kísért minket. A 

rendezvényen elsősegély bemutatóval, KRESZ teszttel, 

kerékpárversennyel és kézműves foglalkozással vártak 

bennünket. Sok-sok élménnyel, új ismerettel és tapasztalattal 

tértünk vissza a rendezvényről. 

A csapat tagjai: Szabados Hanna 4.b, Lencse Virág 4.b, Erdős Noémi 4.b, Bödös Anna 4.b, 

Szűcs Benedek 4.b, Szarka Dömötör 4.b, Lengyel Dániel 4.b, Szűcs Ádám 4.b 

Iskolai autómentes nap (2014.09.22.): az iskolában is tartottunk autómentes napot, melyen 

minden alsó tagozatos osztály, és egy felsős osztály is részt vett. Négy állomáson oldhattunk 

meg különböző feladatokat.  

- KRESZ: az aulában a Kerületi Rendőrfőkapitányság segítségével KRESZ tesztet 

töltöttünk ki. 

- Tábla tervezés: a rajz teremben különböző tiltó táblákat terveztünk és rajzoltunk. 

- Sportverseny a tornateremben. 

- Kézműves foglalkozás: az aulában különböző hulladékokból készítettünk járműveket. 

A rendezvény fináléjaként az egész alsó tagozat az udvarra ment, ahol egy óriási kerékpárt 

„építettünk” a gyerekkel és a tanítókkal. 

 



ÖKO-kommandó: októberben sikeresen beindítottuk újra az alsó tagozatosok ÖKO-

kommandóját.  

Egészségnap (2014.10.18): 15 állomáson próbálhattuk ki 

ügyességünket, eszünket, talpraesettségünket (KEMPO, rocky, 

szelektív hulladékgyűjtés, két elsősegély állomás, két puzzle 

állomás, két totó, RSG, kézműveskedés, hip-hop, 

vérnyomásmérés, show tánc és egy előadás a nagyoknak a 

helyes táplálkozásról).  

 

Komposztálás Ünnepnapja 2014.: minden év október 10-e a Komposztálás Ünnepnapja. 

Ebből az alkalomból egy pályázatot hirdetett a 

Humusz Szövetség, melyen iskolánk 4. b osztálya 

vett rész. A feladat az volt, hogy egy hónapon 

keresztül, egész októberben tanulmányozni, 

népszerűsíteni, illetve gyakorolni is kellett a 

komposztálást. Mi ezt meg is tettük. Szorgalmasan 

komposztáltunk (gereblyéztünk, talicskáztunk), 

zsázsatesztet végeztünk a tavalyi komposzttal, 

virágokat ültettünk, plakátokat készítettünk, mesét 

tanultunk, és mindezt be is mutattuk az 1. a osztálynak egy kis műsor keretein belül.   

 

Képes beszámolónk alapján a Humusz Szövetség 121 résztvevő közül nekünk ítélte a 

legötletesebb munkáért járó elismerést.   

 

Kirándulás (2014.10.25.): a 4. b osztállyal egész napos 

hétvégi kirándulásra mentünk. Busszal, metróval, HÉV-

vel és távolsági busszal jutottunk el Pomázra. Onnan a 

Holdvilág-árkon keresztül a Lajos-forrás érintésével 

jutottunk el Szentendrére. 17 km hegymászás után a 



HÉV-en szinte aludtak a gyerekek (és a szülők is) hazafelé.   

Béka Bözsi: a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár interaktív környezetvédelmi előadásán október 

9-én a 4. b és a 2. a, november 6-án a 4.a osztály vett rész. 

Téma a papír készítése, használata és újrafelhasználása volt. 

December 4-én a 4.a és a 2.a, január 8-án a 4.b osztály a 

műanyag történetéről, használatáról és újrafelhasználásáról 

hallott előadást. Február 5-én a 4.a és a 2.a, március 5-én a 4.b 

ismerkedett meg a fém felhasználásával. Végül április 9-én a 

4.b és a 2.a, május 7-én a 4.a az üveggel kapcsolatos 

foglalkozáson vett részt. 

 

Szelektív kukák: Az új szelektív kukák tiszteletére kuka 

szépségversenyt tartottunk. Minden osztálynak el kellett 

készítenie a saját hulladékgyűjtőit. Ezen kívül mesét és 

verset is írtunk a szelektív hulladékgyűjtésről, illetve 

plakátokat is készítettünk.   

A szelektív kukák versenyét az 1.b osztály nyerte a 4.b és a 

2.a előtt. 

A meseíró pályázaton Gömöri Milán Pál (4.a), a plakátok versenyén Bödös Anna (4.b) és 

Varga Tamás (4.b) nyerték az első díjat. 

ÖKO farsang: idén először szerveztünk öko farsangot az iskolában. 

Délelőtt a „kukás” versenyek eredményhirdetése után 

télűző felvonulást tartottunk az udvaron sok-sok zajkeltő 

hangszerrel, dalokkal és rigmusokkal, majd kiszebábot 

égettünk. 

Délután a bálkirály és a bálkirálynő megnyitó beszéde után 

elkezdődött az öko jelmezverseny, majd mesediszkót tartottunk a legkedveltebb mesék 

zenéivel és sok-sok közös tánccal. A diszkó után minden osztály a saját osztálytermében 

különböző játékos vetélkedőkön vehetett részt. 

Internetes vetélkedő a víz világnapja alkalmából: a Duna Múzeum négyfordulós országos 

vetélkedőjén iskolánk három fős csapata – Erdős Noémi 4.b, Bödös Anna  4.b, Szűcs Ádám 

4.b – negyedik helyezést ért el. 

Gyalogolj a vizes élőhelyekért!: a Duna Múzeum víz 

világnapi országos felhívása nyomán iskolánk közel 30 fős 

csapata 2015. március 1-jén egy 11 km hosszú sétát tett a 

Ráckevei-Duna-ág partján. A Gubacsi-híd lábánál 

találkoztunk, majd a parton sétáltunk egészen a Molnár-



szigetig. Ott kompra szálltunk, és a csepeli oldalon jöttünk vissza kiinduló pontunkhoz, a 

Gubacsi-hídhoz.  

Csapattagok neve: 

- Gyerekek: Bálint Antónia, Bálint Alexandra, Bödös Anna, Bödös Dániel, Erős Noémi, 

Lencse Virág, Lencse Farkas, Oszlánszki Viktória, Patkós Diána, Szűcs Benedek, 

Szűcs Anna Lili, Varga Tamás, Kovács Noémi 

- Szülők: Bálintné Balogh Krisztina, Bödös János, Orbán Katalin, Lencse Mercédesz, 

Sipos Szilvia, Sipos Ferencné, Subicz Katalin, Szűcsné Balogh Ramóna, Szűcs Gábor, 

Varga Lajosné, Kovács Kornél 

- Tanítók: Kovácsné Juhos Orsolya, Kemény Viktória 

A kirándulás során megfigyeltük a Ráckevei-Duna-ág növény és állatvilágát, utánajártunk a 

történetének, felhasználási területeinek. A túráról írt összefoglalónkat a zsűri beválasztotta a 9 

legjobb pályázat közé. Sajnos ebből már sorsolással dőlt el, hogy ki lesz a győztes. Nem mi 

lettünk.  

Kerületi környezetismereti verseny: 2015. március 18-án iskolánk aulájában tartottuk a 2. 

és 3. osztályosok kerületi környezetismereti versenyét. 

Papírgyűjtés: 2015. április 8-9-10-én újra papírgyűjtést szerveztünk. A gyerekek és a szülők 

aktív részvételének köszönhetően több, mint 9000 kg papírt sikerült összegyűjteni. Első 

helyezést ért el az 1.b és az 5.b, második lett a 2.a és a 7.a, harmadik a 4.b és a 6.a. 

 

Mentsük meg a kiserdőt!: A Föld napja alkalmából 

Pesterzsébet Önkormányzata 2015. április 17-én takarítási 

akciónapot rendezett. Iskolánkat a 4.b osztály képviselte. A 

takarítás után játékos vetélkedőn vettünk részt, majd 

bográcsban főtt gulyást ebédeltünk. 

 

Madarak, fák napi környezetszépítő pályázat: a Pesterzsébet Önkormányzata által hirdetett 

pályázaton iskolánk a tavalyi év után ismét kiemelt összeget, 70 000 Ft-ot nyert. Ebből 

cserepeket és virágföldet szeretnénk vásárolni, valamit el szeretnénk kezdeni az udvaron a 

kerítés melletti sövény telepítését. 

 

Föld Napja: 2015. április 22-én az alsó tagozatos tanulókkal és 

a tanító nénikkel a Föld képét varázsoltuk az udvarra. Az 1-2. 

osztály fekete pólóban a körvonalat és az égöveket, a 3-4. 

osztály kék pólóban a sok-sok vizet, a tanító nénik fehér 

pólóban az Északi- és a Déli-sarkot alkották.  



Madarak, fák napja: 2015. május 8-án az alsó tagozatosokkal 

egész délelőtt virágokat ültettünk az első kis udvaron. Olyan sok 

növényt hoztak a gyerekek, hogy a már meglévő két virágágyást 

meg kellett nagyobbítani, és egy harmadikat is kialakítottunk. A 

tanév végéig az 1.a, 1.b, 2.a, 2.,b és a 4.b osztály vállalta a 

virágok öntözését. 

 

Tanulmányi kirándulások: 2015. június 15-én minden osztály tanulmányi kirándulásra 

ment. Sokan választottak a városnézés helyett „zöld” úticélokat a tanév utolsó napján 

(Szentendrei Skanzen, Visegrád, Margitsziget, Soroksári Arborétum stb.) 

 


