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Pályázati év – a pályázati anyag folyamatos készítése – benyújtás 2018. szept.  

Vállalásunk, amit hozzá kell tenni az eddigiekhez: 

A) Témanap szervezése a fenntarthatóság témakörében – megvolt tavaly 

B) A fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos családi program szervezése – ezt kell teljesítenünk ebben az 

évben 

C) Zöld polc a könyvtárban- meg van 

 

Folytatni szeretnénk azokat a programokat, melyek az előző tanévekben sikeresek voltak, van, amit teljesen 

elvetettünk, helyette újötletekkel rukkoltunk elő. 

 

I. Az év témája 

 Ebben a tanévben a témánk, amire hangsúlyt helyezünk újra a SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS lesz.  

Szelektív gyűjtéssel nem állunk jól! Kevés papír, műanyag kerül az osztálytermekből a megfelelő gyűjtőbe. 

Volt olyan évünk, amikor ez jóval eredményesebb volt. A takarító nénik nem győzik a válogatást, mi nem 

tudjuk a kukakommandót, működtetni, a DÖK még nem ért meg erre a feladatra. 

Azt kellene elérnünk, hogy mindenki (v. majdnem mindenki…) szelektálja a hulladékot. 

Több oldalról szeretnénk erre hatni: 

- Szülők figyelmét szeretnénk arra felhívni, hogy a gyerekek nem úgy szelektálnak, ahogy otthon 

(feltételezzük, hogy otthon szelektálnak.) (Szülők tanácsa, szülői értekezlet!, Felhívás a honlapon) 

- Gyerekek – Nem hat a papolás! Készítünk egy bemutató – oktató filmet arról, hogyan csináljuk mi 

ezt a tanáriban (telefonnal vesszük fel). Fel szeretnénk tenni a honlapra. 

- Pályázati lehetőséget kínálunk, hasonló kisfilmek készítésére telefonnal Szelektálás az 

osztályteremben címmel. Iskolai szintű szavazással döntenénk el melyik a legjobb. Jutalom torta, 

fagyi. vmi járna érte. 
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TÉMANAP, mottó: „Fenntarthatóságot nem csak tanulni kell, hanem úgy is kell élni.”  -

utcabútorokat  (ülő alkalmatosságokat a hátsó udvarra)készítünk raklapból szülők bevonásával  

(osztályonként 1 db-ot, )– 5-8. évfolyam, 2018. ápr. 21. 5-6. 

óra 

 

- Az első négy órát tartjuk meg az 5-8 évfolyamnak. 

Eközben a vállalkozó kedvű apukák összeállítják a raklap 

bútorokat (3 raklapból lesz egy pad méretre fűrészelés, 

szögelés). A csiszolásba és a festésbe már a gyerekek is 

bekapcsolódnak. Osztályonként 4-6 fő. 

- Ezzel párhuzamosan az osztályban lévő szelektív 

kuka díszítésével foglalkozik további 4-6 fő. 

- A többiek pedig a fenntarthatósággal kapcsolatos interaktív feladatokat kapnak. 

- A végén „Kész vagyunk!-piknik ” 

- Szavazás a legötletesebb  mintázatú kerti bútorra. 

 

II. Egész tanévet átívelő tevékenységek 

1. Az iskola a hátsó bejáraton keresztül, avagy a hulladék útja program 

Minden évben két osztályfőnöki órát szánunk arra, hogy az iskolán belül megismertessük a bejövő 

osztályokkal(5. a,b; 6.a,b ,9. ny., 9.c) az általuk kidobott hulladék sorsát! Az osztályfőnököket megkérjük 

arra, hogy lehetőleg két egymást követő osztályfőnöki órát szánjanak erre.  

Az első osztályfőnöki óra – a hulladák sorsa az iskolában 

A második osztályfőnöki óra – Az Aries Kft-nél tett látogatás során követhetik a gyerekek az összegyűjtött 

hulladék további sorsát. A látogatás során egy kérdéssorra válaszolnak a gyerekek a különböző 

hulladéktípusok hasznosításával kapcsolatban.  

 

2. Pályázati lehetőség osztályoknak tanulmányi napért 

I. Faliújság készítése – kicsiknek- az iskola folyosóin különböző helyszíneken találhatók felületek, 

melyek faliújságként működnek, vagy működhetnének. Ezeket kell megadott témákban 

tartalommal megtölteni 

- Kerékpározás – felszerelés (kötelező, nem kötelező), biciklis KRESZ - 322. terem és a 

rendszergazda közötti faliújság 

- Szelektív hulladékgyűjtés bemutatása (iskolában, otthon, hogyan gyűjtjük össze, mi lesz 

belőle - ) Info tanári utáni nagy faliújság  

- Év állatai (rovara, kétéltűje, hüllője, madara, emlőse), év növényei (virága, fája) – ezeke 

bemutatása két vitrinszekrény 

Ezek közül lehet választani egyet vagy többet. 

II. Drogmegelőzés – nagyoknak - 2 havonta megújuló tartalommal (legalább 3, lehet 4 v. 5) –  

III. Komposztkukák kihordása egész évben (7 db). -kicsiknek és nagyoknak. 

 

A pályázatoknak tartalmaznia kell (I. és II.): 

- A faliújság látványtervét a lehető legpontosabban (szín, méret). 

- Az osztályból minél többen vegyenek részt az elkészítésében! 

- Követhető legyen mit ki v. kik készítettek. 

- Szükséges anyag, eszköz lista. 

- Benyújtási határidő: 
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A pályamunkák alapján döntjük el, melyik osztály készítheti el a faliújságot. A kész 

munkákról (ha többre is érkezik pályázat) a tanári kar és a Dök szavazással dönti el melyik a 

legjobb a maga nemében. 

 

3. A saját rendezvényeinken elvárjuk a saját pohár, félig még jó papír használatát, amennyiben 

lehetséges saját készítésű sütemények, szendvicsek kínálását (gilice avató, gólya avató, kiállítás 

megnyitók, foci- és röpiláz, érettségi)! A rendezvények lebonyolításához segítségül egy-egy ÖMCS 

tagot delegálunk, és előzetes tájékoztatást adunk a résztvevő osztályoknak, szülőknek. 

 

4. Technika órákon hangsúlyt kapnak idén is az újrahasznosítási lehetőségek. Mészárosné Feld 

Krisztina tanárnővel is folytatjuk az együttműködést, amelynek során a technika órák keretében az 

öko-iskolai elképzelések megvalósításra kerülnek. BKTN- újrahasznosított anyagok a 

foglalkozásokon. 

 

5. madárgondozás –Az iskola belépett a madárbarát kert programba, ennek feltétele etetők, itatók és 

odúk kihelyezése és működtetése Tanulószobára járó diákok végzik. 

 

 

6.  Digitális kérdőívek 

 

- szelektív hulladékgyűjtéssel és 

- közlekedéssel kapcsolatos kérdőívek 

  

Egyszerre töltjük ki az iskolában okos telefon, diák laptop segítségével. 

 

 

 

7. ZOKNI CSEREPROGRAM – lyukas, kimosott zokni  filcanyag, teljesen jó, de nem használt 

zokni  adomány 

 

 
 

- 3 hónapos kampány, majd elszállítás. 

- Honlapra feltesszünk egy ezzel kapcsolatos felhívást. Szülői értekezleteken is el kell 

mondani, hogy a gyerekek tényleg csak a felesleges darabokat hozzák el. 



3 
 

- A kollégák tetszőleges osztálynak adományozhatják a saját lyukas és páratlan zoknikat. 

- Zokni-szerdán-lehet hozni a zoknikat a 308-ba, ahol is megszámoljuk, a kapott mennyiség 

rögzítésre kerül az adott osztályhoz, majd a zoknik egy nagy dobozba dobjuk.  

- Magyarország első Zokni Csereprogramja -szerény ajándékok, oklevelek 

 

 

III. Az iskola arculata 

A pályázatokkal több fali újságot is szeretnénk aktívvá tenni. A fűszerkert? továbbra is működik. 

Kialakítottuk a rovarhotelünket a biológia orientációsok részvételével. 

- Honlapon öko-eseményekkel kapcsolatos híradások 

- öko-témájú cikkek havonta () 10 db a tanév során 

 

IV. Részletes program 

 

 

Hónap Tevékenység megnevezése Felelős Határidő 

szeptember 

Erdei iskola 9. évfolyam –  . 

oköfoglalkozások 

OHGY . 

Európai mobilitási hét-szept.18-22. DÖK 

Imre Z. 

Egy héten 

keresztül 

felmérjük, ki 

mivel jár iskolába. 

Giliceavató -. 

félig használt papír használata, okö-

szemléletű feladatok 

.. 

Nusszer K., Fehérné H. 

J. 

Hajdú Á. Kaszta B. 

 

Gólyaavató –  

félig használt papír használata, okö 

szemléletű feladatok 

Abt K. Száger E. Patai 

Á. 

Szilágyi M. Galdkov H., 

Terbe K. 

 

Állatok világnapja – okt. 4.  

- Zooschool újratöltve, kibővítve a 

nagyoknak is 

- madáretetők kihelyezése tanítás után 

- állatbemutató –kutyaiskolai 

bemutató 

 

Sch. M.., Kozma-Renge 

K. 

 

 

november 

Osztálydekorációk értékelés nov. 15 

egy szatyor hulladékot adunk, melyből 

fel kell használni a díszítéshez. 

 D.V.K., DÖK 

szempontok szept. 

1. 
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december 

BKTN dec. 13-15. 

ökotémájú előadások.+ foglalkozások  

Természetfotó k 

iállítás 

Ömcs 

 

 

Reál II. 

 

 

ZÖLDfenyő verseny – kész díszek, saját 

készítésű, természetes anyagú díszek – fotó 

készül 

DÖK, H.Á. 

kampány!!! 

Adventi vásár és teaház – szünet előtti 

utolsó héten az aulában, szülők bevonásával 

a 7. osztályosok 

Csiszár Cs., Schmidt A. 

 

január 

Félévzáró értekezlet, jan. 31. 

öko munkacsoport beszámolója írásban 

 

Sch. M 

 

március 

Víz világnapja, márc. 22. 

- témanap közeli Ráckevei -Dunaág 

natura 2000 területe, a 

szigetszentmiklósi tanösvény –táció 

vízvizsgálatok  

- Vízszükséglet számolás 

 

Sch. M., N.K., Ó.H.Gy. 

 

Föld órája kampány, márc. 24. DÖK 

márc. 19-től 

folyamatos 

kampány 

április  

Témanap, április 21. 

Fenntarthatóságot nem csak tanulni kell, 

hanem úgy is kell élni. 

-Raklapból szabadtéri bútor az 

iskolaudvarba- kis gimisek + szülők  

osztályonként egy. Padok festése 

-Kukadesign –kis gimisek 

- fenntarthatósággal kapcsolatos játékos 

feladatok, digitális eszközök használatával. 

 

Sch. M., F.H.J., V. K. 

I.Z. ., S. K. 

Ömcs 

 

 

Fenntarthatósági témahét ápr. 23-27.  
 

május 

Zöld ballagás!  ofők, Gladkov H. 
kampány!,  

Biodiverzitás világnapja máj.22. (23.) 

Pályázatok eredményének kihírdetése 

 

 

Sch. M. 

Máj- 20-ig 

eredmények 

összesítése 

Erdei iskola az ötödikeseknek jún.11-15. 
Sch. M., 5-kes 

osztályfőnökök 

 

június 

Városi iskola , jún. 13-14.– madárkórház, 

szennyvíztisztító – 10. évf. 
10-es of-ők 

 

Diáknap -Mezitlábas ösvény,   
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Érettségi szervezése Fehérné Horák Judit 
 

 

 

1. sz. melléklet 

Partnerlista 

Ssz. Partner Kapcsolattartó e-mai-/mobil 

1. MME  mme@mme.hu/(1) 275 6247 

2. HUMUSZ  humusz(kukac)humusz.hu  

(06) 1/386-26-48 

3. Kölcsey Ferenc 

Főgimmnázium, 

Szatmárnémeti 

Elek Imre kolcseyferenc@rocketmail.co

m 

0261/711929 

4. Cellux - csoport Pais Panni +36 30 288 68 06 

5. Aries Kft. Gergics István 30/584 9235 

6. Interaktív Gazdiképző 

Kutyaiskola 

Fábián Gabriella interaktiv.kse@gmail.com 

06-70-319-64-5 

7. Igazgyöngy Alapítvány L. Ritók Nóra postmaster@igazgyongy.axelero.n

et (0036) 54-400-131 

 

Kissné Hegedűs Éva 

igazgató 

 Schwarczenberger Magdolna 

öko-munkacsoport vezető 
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