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Megvalósult programok 

1. Európai mobilitási hét – 9. ny osztály tanulói számolták a különböző módon az iskolába járókat. 

Látványos kimutatás jelent meg az e-faliújságon. 

2. Állatok világnapja – Sikeres állatbemutatót tartottunk: Obedience - engedelmességi 
kutyássport bemutató valamint - Zen és trénere, Belényi Bea mentőkutya világbajnokság 

ezüstérmesei voltak láthatók. Meghívtuk a szomszédos általános iskola tanulóit is a bemutatóra. 

3. Városi iskola – Szennyvíztisztóban és madárkórházban is jártak a gyerekek. 

4.  Az iskola a hátsó bejáraton keresztül, avagy a hulladék útja program keretében ebben az évben 

7 osztály tett látogatást az Aries Kft. telephelyén: 

 

Ssz. Osztály Nap Mettől-meddig 

1. 5. a nov.20., hétfő, 1. óra 8:15-9:00 

2. 5.b nov.20., hétfő, 5. óra 12:00-12:45 

3. 6.a nov. 24., péntek, 5. óra 12:00-12:45 

4. 6.b nov. 21., kedd, 3. óra 10:10-10:55 

5. 8.b nov. 27., hétfő, 6. óra 13:15-14:00 

6. 9. ny nov. 16. csüt. 4. óra 11:05-11:50 

7. 9. c nov. 17. péntek. 7. óra 14:10-14:55 

 

A telephely látogatás során megismerkedtünk a szelektív hulladékgyűjtés átalakításával a külön 

gyűjtött hulladékfajtákkal és feldolgozásukkal. 

 

5. Pályázati lehetőség osztályoknak tanulmányi napért kezdeményezésünk kifejezetten sikeresnek 

bizonyult. 

- Kerékpározás, Szelektív hulladékgyűjtés bemutatása és a Év állatai c. faliújságon megjelenő 

munkákat az 5. b. osztály egymagában teljesítette. 

- Drogmegelőzés c. tájékoztató kampányt a 11. b osztály készítette el. 

- Komposztkukák kihordása egész évben feladatot a 7. a osztály teljesítette. 

Munkájukért az osztályok tanulmányi napot kaptak. Az 5. b osztály a 3 projektért egy napot kapott.  

Ezen kívül tanulmányi napot kapott még az 5. a osztály az osztálydekorációban és a zokni gyűjtésben 

mutatott rendkívüli lelkesedéséért és kimagasló eredményeiért. 

6. BKTN 

A szervezés során egyáltalán nem nyomtattunk papír alapú szórólapot a programról. A számos öko-

témájú programból lehetett választani: 



- Digitális planetárium  

Az Univerzum egy kupolában 

- Művészettel a környezetvédelemért 

BUBLA ÉVA kiállítása a homlokzatgalériában 

- Bolygónk - létünk 

BUBLA ÉVA 

- Az örömök urai és a szenvedélyek rabjai 

DÁVID FERENC 

- Karácsonyi díszek készítése méhviaszöntéssel - 

kézműves foglalkozás 

ÓNODI-HANÁCSEK GYÖRGYI 

- A kérdőre vont hegy – magyar klímakutató 

expedíciók az Andokban DR. NAGY BALÁZS 

Sajnálatos, hogy Bubla Éva művész és aktivista közreműködésével a gyerekek által 

“BolygónK/léTüNk”-projektje keretében elkészített installáció kidobásra került.  

 

 

7. ZOKNI CSEREPROGRAM megvalósítása rendkívül sikeres volt. Összesen majdnem 7000 pár 

zoknit gyűjtöttünk össze. A gyűjtés október-november hónapokban zajlott. Leközelebb úgy kell 

megszerveznünk, hogy ne zavarja 0. órát tartó kollégákat. pl. Gyűjtő doboz az ajtó előtt, zacskót 

beledobni a zoknikkal és az osztály sorszámával. 

8. A saját rendezvényeinken már általános a saját bögre, bögre, pohár használata a műanyag poharak 

mellett.  Házi készítésű sütemények, szendvicsek árusítása, kínálása (gilice avató, gólya avató, 

BKTN teaház, adventi vásár) 

9. A madárgondozás folyamatosan zajlott a tanulószobás gyerekek részvételével. Az erdei iskolai 

madárgyűrűzés program kapcsán előjöttek az itt szerzett tapasztalatok, ismeretek. 

10.  ZÖLDfenyő verseny, ZÖLDballagás. Kampány nélkül is már alig állítottak az osztályok élő 

fenyőt., Sokféle alternatív megoldás született. Ballagáskor már sok jó gyakorlat felbukkan (cserepes 

kiültethető virágok alkalmazása, csokrok hazavitele, papír v. egyéb többszőr felhasználható díszek 

alkalmazása). Lehetne fokozni. 

11. Curie környezetvédelmi versenyen a Csípán-Csípán Soóky összeállítású csapat ismét országos 

első helyezést ért el, immár 3. alkalommal!  

Elmaradt és nem sikeres programok 

1. Témanapunk meghiúsult – Egyrészt az utcabútornak szánt raklapok ellopása miatt, 

másrészt a leterheltségünk miatt. 

2. Digitális kérdőívek 

- szelektív hulladékgyűjtéssel és 

- közlekedéssel kapcsolatos kérdőívek 



 

Nem készültek el. 

 

 

3. Szelektív hulladékgyűjtésben visszalépést látunk az előző tanévekhez képest. A kukakommandó 

működtetése nélkül még kevésbe gyűjtik a gyerekek (és a felnőttek) szelektíven a hulladékot.  

 

4. A pályázati rendszer változása miatt jövő év máj. 22-én tudjuk a pályázatunkat benyújtani. 


