
Ökoiskolai beszámoló 2016-2017. 

Azt tapasztaltuk, hogy a fenntarthatóság gondolatának sok eleme megjeleni az iskola életében anélkül is, hogy külön 

felhívnánk rá a figyelmet (pl.  a bálra evőeszközöket béreltek a szervezők, az Új DÖK elnök megválasztásakor a 

jelöltek kaptak ökos kérdéseket is a diákoktól stb.). 

Ebben a tanévben az ökomunkacsoport magját alkotó Reál 2 munkaközösségben a szokásosnál is nagyobb volt a 

leterheltség. Ezzel magyarázható, hogy voltak nem megvalósult programok is.  

Megvalósult programok, tervek: 

- Pontoztuk az osztályok fenntarthatóságát. 

- Felállítottuk a régóta tervezett rovarhotelt a biológia orientációt látogató 9. évfolyamos gyerekekkel. 

- A tanulószobára járó gyerekek etették a madarakat etetőkbe kihelyezett eleséggel, illetve a megmaradt 

almákkal. 

- Megjelenik az osztálydekorációk értékelésében is szempontként az újrahasznosított, illetve többször 

használható elemek értékelése. 

- Nagy sikerrel zajlott az Állatok Világnapjára  szervezett ZOOschool játékunk, és az ebben az évben 

aktuális Állat-szépségverseny. 

- A DÖK által szervezett diákbálon kölcsönözték a gyerekek az evőeszközöket, nem használtak eldobhatót 

a terítéshez. 

- Kétszer is megszámláltuk szintén a DÖK közreműködésével a Bringázz a suliba! nap keretében, hogy ki 

mivel, hogyan jut el az iskolába. 

- Karácsonyi dekorálás során az osztályok nagyobb részében nem kivágott fenyőt használtak fel a gyerekek 

a karácsonyi hangulat megteremtéséhez! 

- Az adventi vásáron házi készítésű süteményeket árusítottak a hetedikesek és a szülők. Saját bögrében 

lehetett teát venni, és voltak reform sütik is. 

- A BKTN-re tojástartót újrahasznosító kézműves foglalkozást szerveztünk. 

- A Víz Világnapján a kémia orientációsokkal vízvizsgálatokat végeztünk. 

- A tanév utolsó biológia orientációs foglalkozásán pedig Ráckevei -Dunaág natura 2000 minősítésű a 

szigetszentmiklósi tanösvény mentén vízbiológiai vizsgálatokkal állapítottuk meg a víz 

minőségét. Ehhez szabványos BISEL-táblázatot használtunk és terepi jegyzőkönyvbe rögzítettük 

a tapasztaltakat. 

- A ballagás során több osztályteremben is a felhasznált virágokat az eseményt követően Anyák napjára 

adták a gyerekek édesanyjuknak, illetve több helyen használtak papírból készült, többször használható 

díszítő elemeket. 

- A Városi iskola programjában lehetett jelentkezni szennyvíztisztító telep látogatására. 

- Az érettségik során a szülök által szervezett büfékben odafigyelnek a szelektív hulladékgyűjtésre. 

Készítettek a szülők házi limonádét. Volt édesítőszer tej- és gluténmentes sütemény vagy szendvics, 

gyümölcs. 

 

Meg nem valósult programok: 

- Aulavásár 

- Föld órája kampány!  

- Az iskola a hátsó bejáraton keresztül, avagy a hulladék útja program 

 

 


