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A programok megvalósításában, a tevékenységek lebonyolításában az iskola valamennyi 

pedagógusa részt vett és sok esetben a technikai dolgozókat is bevontuk. 

A következő programok valósultak meg. 

Szeptemberben sok fát mentettünk meg a kivágástól☺ Azáltal, hogy ismét eredményes volt az 

őszi papírgyűjtés. Részletes adatok Vágóné Adrien beszámolójában. 

 Az iskola arculatának alakítása illetve az osztálytermek zöldítése folyamatosan valósult meg 

az őszi hónapokban. 

Csatlakoztunk „ A Világ Legnagyobb Tanórája” világszintű oktatási projekthez, melynek  két 

fontos célja volt. Az egyik , megismertetni a gyerekekkel az ENSZ által kijelölt 17 globális 

célt,melyek a fenntartható fejlődést szolgálják.  A 2018. évi Világ Legnagyobb Tanórájának 

kiemelt témája az aktivitás, azaz annak feltárása, hogy mit tehetnek az iskolás gyerekek a Globális 

Célok elérése érdekében. 

 Több évfolyamon tartották meg a kollégák a foglalkozást, alsó és felső tagozaton egyaránt. 

.Októberben   ismét megrendeztük a „Kertünk kincsei kiállítást”. A gyerekek töretlen 

lelkesedéssel hozták a gyümölcsöket, zöldségeket, virágokat.  Ötletes  fűszerkompozíciókat is 

láttunk.     

  Novemberben  elkezdődött a madarak téli etetése.  Róza és Zsuzsa  a madarak konyhájáról  

is gondoskodtak, úgy ahogy ezt előző években is tették. 

Decemberben a faliújság segítségével hangsúlyoztuk a madáretetés fontosságát! Felhívtuk a 

gyerekek figyelmét a téli madáretetés szabályaira, a folytonosságra és arra, hogy mit szabad 

adni a madaraknak és mit nem!  Bemutattuk azt is, hogy mely madárfajok fordulnak elő 

leggyakrabban házunk táján.  

Februárban , a farsangi dekoráció elkészítésénél előnyben részesítettük a környezetbarát 

anyagokat. A farsangon az egészségnevelés is teret kapott.  Pintér Nesztivel és a 7.a osztályos 

gyerekekkel ismét berendeztük a teaházat. Sok finom gyümölcsteát kóstoltak a gyerekeink, 

amit mézzel és valódi citrommal próbáltunk még finomabbá varázsolni. Felhívtuk a gyerekek 

figyelmét arra, hogy érdemes inkább teákat választani a sok cukros és mesterséges anyagokból 

készült üdítőitalok helyett. Idegrendszerük védelmére pedig biztosítottuk a csendes nyugodt 

teret, ahol halk zene szólt és igyekeztek halkan beszélgetni. 

A pénteki klubnapközi keretében még számos ökoiskolai program valósult meg. Ezekről 

részletesen Vágóné Németi Adrien fog beszámolni. 

Februárban ismét sítáborba utazott egy tucatnyi diák, tanáraikkal együtt. Ugyancsak ebben a 

hónapban volt a Bolyai Természettudományos Csapatverseny, amelyen számos csapatunk 

vett részt. 
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Március 22.-n  A víz világnapja alkalmából plakátokat készítettek az osztályok, alsó és felső 

tagozaton egyaránt. Ebben az évbe a szlogen „ Vizet mindenkinek! „  A plakátok segítségével 

a gyerekek bemutatták a víz jelentőségét valamennyi élőlény életében illetve azt is, hogy milyen 

nagy kihívás ma a világunkban, hogy minden ember tiszta ivóvízhez jusson. Ötleteket kaptunk 

arra, hogyan védjük a vizek tisztaságát. A szlogenhez hűen, mindenkit megajándékoztunk egy 

palack tiszta vízzel és jóízűen megittuk . 

A Garancsi tónál is jártunk ebben a hónapban, ahol azt tapasztaltuk, hogy hirtelen tömegesen 

elindultak az erdei békák a tóhoz, szaporodni. Egyetlen napon több mint 200 békát mentettünk 

meg. 

Április 30.-án  A méhek napját ünnepeltük.  Filmvetítéssel, a méztermelés eszközeinek 

bemutatásával, mézfajták ismertetésével - és természetesen kóstoltatással várták a Gazdakör 

munkatársai a diákjainkat. Petneházy Antal méhész rendkívül érdekes előadást tartott a 

kaptáron belüli csodás világról , a méhek életéről és arról, hogy milyen hasznosak ezek a kis 

rovarok, hiszen nélkülük alig lenne gyümölcs a fákon. Balics Zsófi és osztálya csodás 

faliújságot készített a Méhek napjára. 

Májusban a klubnapközis gyerekek virágokat ültettek iskolánk kertjébe, Vágóné Adrien 

vezetésével és aktív közreműködésével. 

Júniusban erdei iskolába utaztak a gyerekek és pedagógusok. Ebben a néhány napban az 

egészséges életmód kapta a főszerepet, sok mozgással, túrázással , vidámsággal teltek a napok. 

Ugyanakkor tanulhattak hazánkról, természeti és kulturális kincseinkről egyaránt. 

Június 11.-én  Egészség-projektnapot tartottunk, ami nagyszerű volt és jövőre is tervezzük.E 

nap témája a testi-lelki egészségünk megőrzése volt. Ismét meghívtuk a  Családi Életre Nevelés 

(CSÉN) csapatának előadóit. Rendkívül érdekes , a különböző korosztályoknak megfelelő 

interaktív foglalkozásokat tartottak. Sok pozitív visszajelzést kaptam gyerekektől és kollégáktól 

is. 

A 6. évfolyam diákjai a „Ciklus-show” valamint a „Titkos küldetés” programok keretében 

megismerhették a serdülőkor hormonális változásait , mélyült az önismeretük és az 

emberismeretük. 

Szintén a CSÉN -csapat tartott egyéb foglalkozásokat melyeknek témái a szeretetnyelvek, 

önismeret és emberismeret voltak. 

 

Budaörs, 2019.június 13.                                                                 Szabó Anna        


