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Vezető:  

Schwarczenberger Magdolna – biológia -kémia 

Tagok: 

1. Bernáth Ildikó - iskolapszichológus 

2. Czirjákné Mándity Ivett – informatika -

matematika 

3. Dékányné Varga Krisztina - vizuális kultúra 

4. Fehérné Horák Judit - magyar nyelv és 

irodalom - angol  

5. Gladkov Hajnalka – ig.h., biológia -kémia 

6. Hűbér Magdolna – matematika-fizika 

7. Imre Zoltán – angol  

8. Janicsek Johanna – laboráns 

9. Nagy Eleonóra- 

10. Németh Tibor-karbantartó 

11. Nusser Katalin – biológia-környezettan 

12. Ónodi-Hanácsek Györgyi - biológia 

13. Sete Krisztina - földrajz 

14. Széplaki Éva- takarítás  

15. Vékonyné Szoboszlai Éva – könyvtáros 

 

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  az az élelmiszerpazarlás, mottónk  „MARADÉK 

NÉLKÜL” 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. 

- Javaslatom az, minden kukát cseréljünk ki fokozatosan csoportos szelektív gyűjtőedényekre, 

melyekbe egy mozdulattal bedobható a hulladék. 

 

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 
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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.  

 

PROJEKTEK TANÓRÁN 

2. Ebben a tanévben szeretnénk az órákra bevinni a tevékenységeket projektmunka formájában -  

részletesebben lásd a programban. 

 

Vállalható feladat: 

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

- Komposztáló karbantartása (forgatás 2-3x/év, oda nem való hulladék eltávolítása (hetente), 

komposzt szétterítése a növények tövére) 

 

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 

odú kihelyezése és működtetése Tanulószobára járó diákok végzik. A tanulószoba gondozza 

fűszerkertet és a rovarhotelt is. 

 

 

6. SULIZSÁK (https://sulizsak.hu/) 

 

Használt ruhagyűjtés. Az ezért kapott pénzt szelektív gyűjtő edények beszerzésére fordítanánk. 

 

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. 
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IV. Részletes program 

 

 

Hónap Tevékenység megnevezése Tennivaló Határidő/Felelős 

szeptember 

Erdei iskola 9. évfolyam –  . 

oköfoglalkozások 

tábor szervezés O.H.GY. 

Maradék nélkül – projekthónap 

5. évf. Egészséges táplálkozás- of. óra, 

játékos csoportos foglalkozás szülőkkel 

NÉBIH Maradék nélkül című anyagának 

feldolgozása különböző tanórákon. 

1.biológia -11. évf. 

- tabló sorozat 

- 6 részből álló csoportmunka keretében 

megoldandó a témát feldolgozó játékos 

feladat 

2. informatika 

- ppt. készítése a honlapra szülők részére is 

- 6 részből álló csoportmunka keretében 

megoldandó a témát feldolgozó játékos 

feladat digitálisan 

 

3. of. 

A téma feldolgozása játékos formában 

csoportosan a korábban elkészített papír 

alapú v. digitális feladatsorral 

Maradék nélkül c. 

tananyag megismerése 

-vizuális terv készítése a 

tablóhoz, ppt-hez a 

játékhoz 

- vállalkozó kollégák 

segítése 

Szept. 3-28. 

 

Sch. M. 

Giliceavató -. 

félig használt papír használata, öko-

szemléletű feladatok 

.. 

Rendezvények zöldítése 

c. kiadás eljuttatása és 

átbeszélése a 

főszervező(kel)vel 

N. K. 

F.H.J. 

Gólyaavató –  

félig használt papír használata, öko-

szemléletű feladatok 

Rendezvények zöldítése 

c. kiadás eljuttatása és 

átbeszélése a 

főszervező(kel)vel 

S. K. 

N. E. 

október-nov. 

 

Sulizsák –használtruha-gyűjtés -Sulizsákkal felvenni a 

kapcsolatot 

(regisztráció) 

- felhívás 

-gyűjtőhely egyeztetése 

(klub?) 

- verseny állásának 

folyamatos közzététele 

-Eredmény közzététele 

-Oklevél, jutalmak 

Nagy Eleonóra 
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ofőknek. 

okt. – nov. 
Ökotudatosság – hete –kérdőív  5 kérdés – kérdőív Imre Z. 

november 

Osztálydekorációk értékelés nov. Lista az 

újrahasznosításról, mi számít annak 

 gratuláló oklevél 

dicséretes, kreatív, példaértékű ot. 

Öröm ide bejönni!  

-Lista elkészítése 

eljuttatása az ofőkhöz. 

-fotók készítése, 

honlapra feltöltése 

- táblácskák elkészítése 

szempontok szept.  

V. K. 

december 

ZÖLDfenyő– fotó készül Zöldfenyő állításra 

felhívás – honlap, e-

faliújság 

-kész művekről fotó, 

feliratozva honlapra 

(melyik osztály) 

Felhívás- dec. 10 

fotók honlap- dec. 

20.  N. K. 

Adventi vásár és teaház – szünet előtti 

utolsó héten az aulában, szülők bevonásával 

a 7. osztályosok 

Rendezvények zöldítése 

c. kiadás eljuttatása és 

átbeszélése a 

főszervező(kel)vel 

H. M. 

január 

Félévzáró értekezlet, jan. 31. 

öko munkacsoport beszámolója írásban 

 

 

Sch. M 

február 

BKTN. 

ökotémájú előadások.+ foglalkozások  

teaház 

 

Rendezvények zöldítése 

c. kiadás eljuttatása és 

átbeszélése a 

főszervező(kel)vel 

I. Z. 

május 

Zöld ballagás!  

-Növénymentes 

dekorálásra felhívás 

honlapra, ofőknek, 

szülőknek 

-fotók honlapra 

Imre Z., Sch. M. 

Biodiverzitás világnapja máj.22. (23.) 

- témanap közeli Ráckevei -Dunaág 

natura 2000 területe, a 

szigetszentmiklósi tanösvény –

biológia orientáció -vízvizsgálatok  

Bisel-program 

OHGY 

Erdei iskola az ötödikeseknek jún.11-15. Szervezési feladatok Sch. M. 

június 

 

Városi iskola , madárkórház, 

szennyvíztisztító – 11. évf. 
11.-es of-ők 

F.H.J. 

Diáknap -   
 

Érettségi szervezése 

Rendezvények zöldítése 

c. kiadvány eljuttatása és 

átbeszélése a 

főszervező(kel)vel 

 

 

 

1. sz. melléklet 
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ÖKOMUNKACSOPORT KÖLTSÉGVETÉSE 

Tevékenység Mennyiség 

Mennyiségi 

egység Egységár(Ft) Érték (Ft) 

jutalmak        40 000 

madáreleség 8 kg 1 000 8 000 

Látványdarázsgarázs-Barátságos méheknek  

1 db  10 000 

Szelektív gyűjtőedény tetővel 2 db 27 755 55 510 

Összesen 
  

  113 510 

  

 

 

2. 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 

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

5. Aries Kft. Zenkovics Anikó 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.axeler

o.net (0036) 54-400-131 

 

 

3. sz. melléklet 

 

Hogy tegyük zöldebbé az iskolai rendezvényeket? 

 

Mind az ételeknél, mind az italoknál lehetőségünk van környezetbarát módon kiszolgálni a vendégeket. 

Legfőbb szempont a hulladékok elkerülése, a felesleges gyártási, szállítási valamint feldolgozási energia- és 

anyagfelhasználás miatt. Ne vásároljunk egyszer használatos, eldobható csomagolású termékeket, inkább válasszuk a 

nagyobb kiszerelést, amit saját kancsókban, poharakban, bögrékben, tányérokon tálalhatunk! 

Mire figyeljünk az ételeknél? 

• Legyen egészséges, ne legyen túlcsomagolva, valamint származzon minél közelebbről, helyi termelőktől, piacról. 

• Vegyük számba, hogy az állattenyésztés karbon- és vízlábnyoma igen magas, ezért részesítsük előnyben a 

vegetáriánus ételeket. 

• Ha desszerteket, rágcsálnivalókat vásárolunk, keressük azokat a sütödéket, cukrászdákat, amelyek kínálatban van házi 

jellegű sütemény, amelyeket nem csak helyben sütöttek, de a tésztát is helyben állították elő. Lehetőleg kerüljük a 

franchise „látvány” pékségeket: ezek ugyan helyben sütik termékeiket, de a tésztát fagyasztva szállítják központi 

http://www.mme.hu/bolt/latvanydarazsgarazs-baratsagos-meheknek
mailto:mme@mme.hu
mailto:humusz@humusz.hu
mailto:interaktiv.kse@gmail.com
mailto:postmaster@igazgyongy.axelero.net
mailto:postmaster@igazgyongy.axelero.net
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telephelyükről. Jó megoldást jelenthetnek közeli pékségek, cukrászdák mintaboltjai is, ahol biztosan örömmel 

fogadnak előzetes megrendelést is. 

Szomjunk oltására kínálhatunk: 

 csapvizet: Budapest csapvize nagyon jó minőségű és finom, de ha kétségeink vannak, lehet kapni olyan kancsókat is, 

amelyek szűrik a vizet; 

 a vizet kígyóuborkával is ízesíthetjük: megpucolt, hosszában felvágott kígyóuborka két-három csíkját kancsó vízbe 

téve frissítő nyári üdítőt kapunk; 

 házi jellegű szörpöket: termelőktől 3 literes kiszerelésben lehet kapni, vagy ha boltban vesszük, válasszuk a 

visszaváltható csomagolásúakat; 

 szódavizet: nem csak hungarikum, de a helyi kereskedelem és a hulladékmegelőzés szempontjából is előnyös. A XI. 

kerületi szódás weboldala elérhető a következő címen: http://www.sziviz.hu/szikviz-szodaviz.html , számtalan 

kiszerelésben rendelhető, így 25 literes ballonos, illetve dekoratív üvegszifonos változatban is; 

 teát: gyümölcs, itthon termesztett gyógynövény vagy fair trade (méltányos kereskedelemből származó) teafüvek 

egyre több helyen elérhetőek; 

 100%-os gyümölcslevet (natúrlevet): már beszerezhetjük 5 vagy 10 literes ún. bag-in-boksz kiszerelésben is termelői 

szövetkezetektől, vagy közvetlenül a termelőktől. 

 

Ne féljünk attól, hogy a vendégek kínos megjegyzéseket fognak tenni a szokatlan kínálat miatt! Az ilyen és 

hasonló helyzetek megelőzhetők proaktív kommunikációval: ha már az elején közöljük, hogy a 

környezettudatosság jegyében járunk el, mert az egy fontos szempont, akkor bizonyára megértőbbek lesznek a 

vendégek, sőt, az ő szemléletüket is pozitívan befolyásolhatjuk. 

 

 

Kissné Hegedűs Éva 

igazgató 

 Schwarczenberger Magdolna 

öko-munkacsoport vezető 

 


