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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 2019. évi Világ Legnagyobb 

Tanórájának magyarországi kiemelt témája a biodiverzitás, a biológiai sokféleség megőrzése 

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

A pénteki klubnapköziben „Kedvenc háziállatom” programot tartottak. 

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

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

láttunk.  

A Teremtés Hete alkalmából 2019.szeptember 29.-október 6. között kiállítást rendeztünk 

iskolánk aulájában, melynek segítségével felhívtuk a figyelmet a teremtett világ szépségére és 

védelmének fontosságára. 

Ebben a hónapban zajlott az őszi papírgyűjtés is, mellyel az újrahasznosítás szokását 

szeretnénk hangsúlyozni. 

A klubnapköziben „ Földünkért világnap” alkalmából a gyerekek kertészkedtek.    

  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 „ Szitakötő” foglalkozást tartottak Vágóné Némethy Adrien 

vezetésével. 
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Februárban ismét sítáborba utazott egy tucatnyi diák, tanáraikkal együtt.  

 A pénteki klubnapköziben az alábbi program valósult meg: egészséges életmódra nevelés/ 

egészségtotó. A gyerekek egészséges menüt állítottak össze és el is fogyasztották.  

 

Március 22.-n  A víz világnapja – nem valósult meg a digitalis oktatás miatt 

 

Áprilisban „A Föld napja”  program távoktatásban valósult meg. Valamennyi felső 

tagozatos diák videofelvételt készített a kerti növényekről, meghatározta azokat és beszélt az 

egyes növények hasznosságáról. Sokan ültettek növényt a kertbe vagy virágládába. Mások 

pedig a Home -Otthonunk a Föld című csodálatos filmet nézték meg és erről készítettek 

beszámolót. 

A Méhek világnapja  program  nem valósult meg a digitális oktatás miatt. 

 

Május 8. Madarak és fák napja- nem valósult meg a digitális oktatás miatt. 

Június 11.-én  Egészség-projektnap  -nem valósult meg a digitális oktatás miatt. 

 

Budaörs, 2020. június 12.                                                                 Szabó Anna        


