Öko-napló
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ÖKO faliújság: a földszinti faliújságot havonta másik alsós
osztály frissítette az aktuális öko-eseményekkel, hírekkel.

Autómentes nap (2018.09.20-21.): Az iskola udvarán ügyességi és lassúsági pályán
próbálhatták ki magukat az alsós biciklisek és rolleresek. A kerületi autómentes napon 8 fős
csapattal vettünk részt a Kossuth téri rendezvényen.

Szelektív hulladékgyűjtő készítése (2018. 09.): az alsósok legutóbb készített szelektív gyűjtői
elhasználódtak, ezért minden alsós osztály újat készített, vagy a régit felújította.

A világ legnagyobb tanórája (2018. 09. 24-27.): iskolánk most
csatlakozott először ehhez a nemzetközi programhoz, melynek
célja az ENSZ által elfogadott globális fenntarthatósági célok
megismertetése a gyerekekkel. Négy osztály (5.b, 6.b, 7.a, 8.a)
vett részt a programon az etika óra keretein belül.

Fűszerkert: a 2.a osztály gyümölcsösládákból létrehozott az iskola udvarán egy kis
fűszervonatot. Ezzel az örökös ökoiskola pályázatban vállalt utolsó pontot is teljesítettük.
Sajnos már látszik, hogy a ládák nem lesznek tartósak, ezért új megoldáson gondolkozunk.

Papírgyűjtés: ősszel és tavasszal is megrendeztük a szokásos papírgyűjtést.

Állatok világnapja (2018. október 4.): az alsós
osztályok plakátokat készítettek az ünnep
alkalmából, melyekkel októberben az aula falait
díszítettük.

Komposztálás ünnepnapja (2018. október 10.): a 2.a osztály a tönkrement udvari
komposztkeretek hiányában is méltóképpen megtartotta a komposztálás ünnepét. A gyerekek
könyvek, plakátok, feladatlapok, játékok segítségével megismerkedtek magával a folyamattal,
folyamatosan segédkeztek az udvaron a falevelek gyűjtésében, mesét néztek a komposztálás
fontosságáról, varázskomposztálót terveztek, sőt, egy közösségi kertbe is ellátogattak, ahol
élőben is láthatták a folyamatot. Tevékenységükkel első helyezést értek el a Humusz Szövetség
komposztálás ünnepnapjára kiírt pályázatán.

Béka Bözsi: természetesen ebben a tanévben is aktívan részt vettünk a kerületi Szabó Ervin
könyvtár természetismereti programján, a Béka Bözsin. Az 2.a, és a 4.b osztály képviselte
iskolánkat. Idei témák a föld, a víz, a talaj és a levegő.

Öko farsang (2019. február 22.): délelőtt farsangi dalokkal, mondókákkal, zajkeltő eszközökkel
és kiszebáb égetéssel elüldöztük a telet, délután pedig jelmezbált tartottunk öko jelmezekkel.

Közös óra az Erkel Ferenc Általános Iskola 4.a osztályával (2019. február 28.): a 2.a osztály
elsétált a kispesti iskolába, és ott a víz világnapja alkalmából Vizet mindenkinek! címmel közös
órán vettek részt a negyedikesekkel.

Fenntarthatósági Témahét (2019. március 18-22.)





Vizet mindenkinek! – fenntarthatósági tanóra
a 2.a, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.b, 6.b, 7.a, 8.a
osztályokban
Tavaszi papírgyűjtés
Részvétel az Országos Vízügyi Igazgatóság
és a Duna Múzeum víz világnapi





rendezvényén Esztergomban a víz világnapi pályázatok nyerteseivel
A kémia szakkör látogatása a Dél-Pesti Szennyvíztisztítóban
Plakátkészítés a fenntarthatóságról (minden alsós osztály)
Fenntarthatósági vállalások

Föld napja (2019. április 17.): délelőtt az összes alsós osztály öko dalt énekelt a szomszéd
óvodásoknak, bölcsődéseknek, és Pesterzsébet több pontján a járókelőknek. Az udvaron öko
játszóházat tartottunk saját készítésű játékokkal. Közben a soroksári IKEA áruház önkéntes
munkatársai zöldre festették az iskola kerítését a bejáratnál.

Madarak és fák napja (2019. május 10.): májusban ismét virágokat ültettek a gyerekek az
iskola udvarán.

Öko pályázatok: ebben a tanévben sok öko pályázaton vettünk részt, melyek közül többel
sikereket is értünk el.
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Nagyon büszkék vagyunk a 8.a osztályra, akik a
lufireptetés helyett a közös faültetést választották
ballagásuk napján.

