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A 2015/16-os tanévben szinte egymást érték a különböző zöld programjaink. 

 

Kerületi autómentes nap (2015.09.): a Gyulai István Általános Iskolában 8 fős csapattal 

vettünk részt a rendezvényen. A gyerekeket Tekla néni kísérte. 

 

Iskolai autómentes nap (2015.09.22.): az iskolában is szerveztünk 

autómentes napot, melyen idén nem csak az alsós osztályok, hanem a 

felső tagozatosok is részt vettek. 

A kilenc állomásból minden osztály hármat látogathatott meg a két 

órás rendezvény alatt.  

 

 

Egészségnap (2015. szeptember 25.): Ezen a rendezvényen 16 állomáson próbálhatták ki 

ügyességüket, eszüket, talpraesettségüket (KEMPO, rocky, szelektív hulladékgyűjtés, 

elsősegély, puzzle, totó, RSG, kézműveskedés, vérnyomásmérés, tánc stb.) a gyerekek. 

 

 

Ültetés (2015. október 9.): a májusi madarak fák napi pályázaton 

nyert összeg egy részéből csodasövényt vásároltunk, melyet a 

szülők és az alsó tagozatos osztályok segítségével ültettünk el az 

iskola udvarán.  

 

 

Papírgyűjtés (2015. október 19-21.): a papírgyűjtés mindhárom napján végig szakadt az eső, 

de ettől függetlenül a tavalyihoz hasonló mennyiségű papírt sikerült összegyűjtenünk. 

Első helyezést ért el a 2.b és a 6.b osztály, második lett a 3.a és a 7.a, harmadik a 3.b és a 8.a. 

 

 

Béka Bözsi: a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár interaktív 

környezetvédelmi előadásait a 3. a és a 3. b osztály rendszeresen 

látogatja. Idén a négy fő elemmel, a földdel, a vízzel, a tűzzel és a 

levegővel ismerkedtek meg a gyerekek. 

 

 

Szelektív kukák: a tavaly beindított szelektív hulladékgyűjtés már a mindennapjaink részévé 

vált. Az osztályok a termükben szelektíven gyűjtik a hulladékot, és délután kiviszik az 

udvaron elhelyezett konténerekbe. 

December óta a használt elemeket is egy új gyűjtőedényben gyűjtjük. 

 

 

Farsang (február 12.): a tavalyi évhez hasonlóan idén is az 

Öko munkaközösség rendezte az alsó tagozatosok farsangi 

mulatságát. A szülők kérésére idén táncos produkciókkal 

készültek az osztályok.  
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Víz világnapja: idén is részt vettünk az esztergomi Duna 

Múzeum által meghirdetett víz világnapi kirándulós 

pályázaton, és a többfordulós internetes vetélkedőn. 

A „Gyalogolj a vízért” című kirándulós pályázaton a 3.b 

osztály vett részt Orsi néni és Kriszta néni kíséretében. 

Pályázatunk idén is bekerült a legjobb 10 közé. Sajnos a végső 

nyertest sorsolással döntötték el, és nem minket húztak ki. 

Az internetes vetélkedőn a 3.b osztály csapata (Márta Virág, 

Takács Nóra, Illyés Kata Sára) vett részt. 

 

Új komposztálók: március végén az iskola két új komposztálót 

kapott a Humusz Szövetségtől, melyek közül az egyiket rögtön el 

is helyeztük az udvaron. Az alsós gyerekekkel egy délután alatt 

meg is töltöttük, miután kigazoltuk, összegereblyéztük az udvart, 

és megmetszettük a bokrokat, melyek teljesen ránőttek már a 

padokra. 

A másik komposztálót ősszel fogjuk összerakni.   

 

 

Föld napja (április 1-25.): ebben a tanévben egy egész 

hónapos Föld napi projekt áll mögöttünk. Az alsós osztályok 

között a tavaszi szünet előtt kisorsoltuk a földrészeket, 

melyeket a projekt zárásaként be kellett mutatniuk.  A 

gyerekek énekeket, táncokat tanultak, kézműveskedtek, 

plakátokkal és komoly műsorokkal készültek az adott 

földrésszel kapcsolatban. 

 

Papírgyűjtés (április 26-28.): 7660 kg papírt gyűjtöttünk a három nap alatt. Az alsósok 

versenyét a 3.a osztály (1094,6 kg), a felsősökét a 6.b osztály (1356,2 kg) nyerte meg. 

Második lett a 2.b és az 5.a, harmadik a 4.a és az 5.b. 

 

Madarak, fák napja (május 5.): a gyerekek segítségével idén is virágba borult tavaszra az 

iskola első udvara. Az öntözésre „sajnos” a sok eső miatt a tanév végéig nem volt szükség. 

 

Kerületi madarak, fák napja (május 10.): a kerületi ünnepség az uszoda melletti 

Babaparkban volt, ahol megtudtuk, hogy a madarak fák napi pályázatunk sikeres volt, így 

ismét kapunk önkormányzati segítséget udvarunk karbantartására, növényeink ápolására. A 

cserepek és a virágföld mellett idén kerti szerszámokat szeretnénk vásárolni. 

 

Gyermeknap (május 27.): ebben a tanévben az alsósok gyermeknapját is az Öko 

munkaközösség szervezte. Először Irina bohóc műsorát nézhettük meg az aulában, majd 

peonza bajnokságot rendeztünk az udvaron a Trompos Hungary Kft. segítségével. 
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