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Udvarszépítés (2016.09.6-7.) a tanév első napjaiban a szülők 

és a diákok segítéségével kigazoltuk, kitakarítottuk, 

megszépítettük az iskola udvarát.   

 

 

 

 

Iskolai autómentes nap (2016.09.22.): az alsós osztályok az 

iskolai autómentes napon kerékpárral, rollerral, 

görkorcsolyával jöttek iskolába. Az udvaron ügyességi és 

lassúsági versenyen vettek részt, majd egy kerékpáros 

KRESZ totót töltöttek ki. 

 

Kerületi autómentes nap (2016.09.23.): a Gyulai István 

Általános Iskolában 8 fős csapattal vettünk részt a 

rendezvényen. 

 

Állatok világnapja (2016. október 6.): az alsós osztályok rajzversennyel és rajzkiállítással 

ünnepelték az állatok világnapját. 

  

Komposztálás ünnepnapja: erre a napra idén a 4.b osztály 

egy hatalmas könyvet készített Nagyökos Komposztos címmel, 

melyből mindenki megismerheti a komposztálás legfontosabb 

szabályait. A könyv sokáig az aulában volt, majd az iskola 

könyvtárában kapott helyet.   

 

 

Papírgyűjtés (2016. október 18-20.): a papírgyűjtés mindhárom napján hideg, esős idő volt, 

de mégis sikerült majdnem annyi papírt gyűjtenünk, mint korábban. 

 

 

Örökös Ökoiskola: mivel már kétszer egymás után 

elnyertük az Ökoiskola Címet (2010, 2013.), ebben a 

tanévben lehetőségünk nyílt megpályázni az Örökös 

Ökoiskola Címet. Pályázatunk sikeres volt, így 2016. 

december 10-én a II. kerületi Móricz Zsigmond 

Gimnáziumban ünnepélyes keretek között átvehettük 

az Örökös Ökoiskola oklevelünket. 



Öko farsang: 2017. február 24-én öko farsangot tartottunk. Délelőtt az alsós osztályok saját 

készítésű zajkeltő eszközökkel, dalokkal, mondókákkal űzték el a telet az udvaron. 

Kiszebábbal is készültünk, de az erős szél miatt végül nem gyújtottuk meg. 

Délután öko jelmezversenyt és farsangi bált tartottunk az aulában. 

 

 

Fenntarthatósági témahét: 2017. április 24-28. között 

tartottuk a fenntarthatósági témahetet az iskolában. Idén 

először csatlakoztunk ehhez az országos rendezvényhez. 

Az alsós osztályok mindegyike megtanulta, mit is jelent a 

fenntarthatóság, miért fontos, és hogy ők mit tudnak tenni 

az érdekében. Minden osztály készített egy 

fenntarthatósági plakátot, melyeket az aulában állítottunk 

ki. 

A felsősök számára minden nap egy újabb, a 

fenntarthatóságról szóló internetes cikket ragasztottunk ki a második emeleti folyosó több 

pontjára. A cikkekhez minden esetben három kérdés is tartozott. Az első két kérdésre a válasz 

a szövegben volt, a harmadik pedig egy kis utánajárást is igényelt. Öt nap alatt összesen 15 

kérdésre kellett írásban válaszolni, majd a munkákat pénteken délután leadni. A verseny 

győztese Magony Virág Zsófia (7.a) lett. 

A hét díszvendége Juhász Árpád geológus, természettudós volt, aki érdekes előadás tartott a 

két negyedik osztálynak. Ezen a héten tartottuk a tavaszi papírgyűjtést is. 

 

 

Tavaszi papírgyűjtés: a papírgyűjtést a fenntarthatósági témahéten, április 25-27 között 

tartottuk. Több, mint 7000 kg papírt gyűjtöttünk össze. Kb. kétharmadát az alsósok, 

egyharmadát a felsősök. 

I. 1.b, 7.b 

II. 3.b, 6.b 

III. 4.a, 6.a 

A konténer pakolása közben kiemelkedő segítséget nyújtó diákok igazgatói dicséretben 

részesültek. 

 

 

Mentsük meg a Kiserdőt!: 2017. május 5-én a 4.a és a 

4.b osztály képviselte iskolánkat a szokásos évi 

erdőtakarítási akciónapon. A szervezők egyforma 

esőkabáttal vártak mindenkit. A szakadó eső ellenére a 

gyerekek nagyon lelkesen dolgoztak – söpörtek, 

gereblyéztek, talicskáztak. Mire a játékokra és a közös 

ebédre került a sor, elállt az eső és kisütött a nap. 

 

 



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

udvaron. 

Madarak és fák napi pályázatunkat az Önkormányzat idén is kedvezően bírálta el, így a jövő 

tanév elején megint lehetőségünk lesz kerti eszközöket, cserepeket, virágföldet és növényvédő 

szereket vásárolni. 

 

 

 

Tanulmányi kirándulások: a tanévet tanulmányi 

kirándulásokkal zártuk. Idén is sok osztály választott „zöld” 

célpontot, vagy kifejezetten „öko” programot erre a napra. 

 

 

 

 

 


