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Munkaközösségünknek tagja arra törekszenek, hogy minél színvonalasabb, a fenntarthatósági
témakörhöz kapcsolódó programokat szervezzen diákjaink részére. A programok előkészítése
és megvalósítása során együttműködünk a szaktanárokkal, illetve iskolánk DÖK vezetőjével.
Támogatásukat, ezúton is köszönöm.
A programok sikeres megvalósításában segítségünkre vannak a szülők, akikkel folyamatos a
kapcsolattartásunk, illetve a Szülői Szervezet, melynek tagjai a szülőkkel közös iskolai
rendezvények lebonyolításában nyújtanak segítséget.

Szeptember
Első eseményünk szeptemberben a fecskehúzás megtekintése volt Dinnyési-fertőn, ahová közel
50 tanulónkkal utaztunk. Ezt a lehetőséget még a tavalyi tanévben nyertük, mikor a
fecskefészkek felkutatásában és nyilvántartásba vételében segítettük a Madártani Egyesületet.
Ennek eredményeképp nyertük el akkor a Fecskebarát iskola címet, s most ezzel a programmal
a gyerekek olyan különleges élményhez jutottak, melyen keresztül láthatták a

madarak

gyűrűzését és a vonuló fecskék érkezését is.
Köszönjük Lászlóné Durecz Andreának a szervező munkáját!
Az első félév jelentős rendezvényei közé tartozott év elején a Móricz piknik, aminek
meghirdetését a Zöld piknik felhívással is kiegészítettük. Minden osztályközösség igyekezett
környezetbarát tányérokat, poharakat használni és a szemetet szelektíven kidobni. Az
ismételten eredményes városi futógála után a szülők a gyerekekkel együtt segítettek az iskola
és környékének rendbetételében, virágosítással tették szebbé a környezetet, ami kiegészült a
hátsó udvar iskolakertjének felásásával, és oda tartozó növények telepítésével is. Ebben aktív
segítséget nyújtott Spitz Mariann és Móriczné Erika osztálya, amit ezúton is köszönök nekik.
A játszóházba Hanákné Csilla hozta az ötletet. Sok apróság örömmel tevékenykedett itt, a
tanítók segítségével. Köszönet az iskolavezetésnek és minden nevelőnek ezért a munkáért.
A világ legnagyobb tanórájához több osztály is csatlakozott szept. 18-től. Az idei év témája a
tudatos táplálkozás, felelős élelmiszerfogyasztás volt. Itt különös figyelmet kapott az élelmiszer
hulladék. Köszönöm aprogram megvalósításához nyújtott segítséget minden nevelőnek!
A Takarítási világnapon a szemétszedés sajnos meghiúsult a hideg, esős időjárás miatt.

Az őszi papírgyűjtés fő szervezője Tóth Kata volt. Köszönöm neki ezt a munkát. Idén sajnos a
tavalyinál jóval kevesebb papírt gyűjtöttünk, pedig Moraveczné Szabó Ildi ötletes felhívó
plakátja is segítette a motiválást. Fontos lesz tavasszal időben elkezdeni a papírgyűjtés
hirdetését és arra törekedni, hogy a konténer lehetőség szerint legalább 2 napig itt legyen az
udvaron, ezzel is segítve a mozgósítást.
Október
Az Állatok világnapjáról emlékeztünk meg október 4-én.. Ehhez az eseményhez kapcsolódott
az érzékenyítő program, az állatasszisztált terápiás foglalkozás bemutatása, amit Móriczné
Erika szervezett az alsósoknak, nagy sikerrel.
Spitz Mariann és Bémerné M. Anita fogta össze az őszi termésekből készült alkotások
kiállításának rendezését az aulában. Szebbnél szebb és ötletesebb kompozíciókkal
találkozhattak, akik beléptek az iskolába.

November
Ez a hónap az egészség hónapja. Ennek keretében került sor az Európai mézes reggeli
elnevezésű programhoz kapcsolódó mézkóstoló délutánunkra, ahova az idei év mézkirálynője
is elkísérte a méhészt. Az előadást megelőzte a méhészettel és a méhek életével kapcsolatos
gazdag kínálatú ismertetők és feladatlapok sokszorosítása, beszélgetés a témáról osztálykeretek
közt. Az előadás után a gyerekek több, mint hétféle mézet kóstolhattak és emellett feltehették
kérdéseiket a méhésznek és a mézkirálynőnek. A méhész nyitott volt, és felajánlotta, hogy
tavasszal szívesen eljön, ha megkeressük, hogy osztálykeretek közt is meséljen a méhekről.
A 3.b osztály sikeresen pályázott a Cetelem Zöldsuli pályázaton, melynek témája a textil
újrahasznosítás volt. Fonott szőnyegükkel erdei iskolai támogatást nyertek. Gratulálunk az
eredményükhöz!
December
A Fabatka vásárra sok ajándéktárgy érkezett, ami a gyerekek és szülők szorgos munkáját
dicséri. Köszönjük ezeket a felajánlásokat!
Január
Igyekszünk nagy figyelmet fordítani az itt telelő madarakra és etetésükre. Több osztály is tölti
a madáretetőket. Ezt is nagyon köszönöm.

Az Ökoiskola feladatainak egy része megvalósult, másik része még megvalósításra vár a
második félévben. Az iskolakertben közel hatvan hagymát dugattunk el. Spenótot vetettünk,
epret palántáztunk, hogy tavasszal már megfigyelhessük az ébredő természetet. Még mindig
fontos lenne egy komposztáló és a fűszerspirál további növényekkel való feltöltése, de bízom
benne, hogy a szülők ismét összefognak a cél érdekében, különösen azért, mert nem csak a
gyerekek töltik ott szívesen az időt, hanem a vakond is, aki szorgosan tevékenykedik, már szinte
az egész hátsó udvart feltúrta.
A szelektív gyűjtésben működik a kupakok gyűjtése, de a tantermekben a szelektív kukák
használatára még mindig fel kell hívni a gyerekek figyelmét. Erre törekedjünk, hogy
eredményes legyen a szelektív hulladékgyűjtés és még tisztábbá váljon környezetünk.
Február:
Iskolakert tavaszi előkészítése: elkezdtük a tavaszi munkálatok előkészítését, a vetőmagok
beszerzésével, a kis kézi szerszámok további feltöltésével, amik nem a legjobb minőségűek,
néhányuk sajnos hamar tönkremegy.
Március
Utazó Planetárium: a programhoz a 2.b osztály szülői felajánlásaként jutottunk hozzá. A
jelentkező osztályok is csatlakozhattak, a belépődíj befizetésének fejében, ami igen
kedvezményes volt. A program nagy élményt nyújtott minden résztvevőnek. Köszönjük Spitz
Mariannak az ehhez nyújtott közreműködését.
Víz világnapja: alkalmából vízkóstolásra várta a gyerekeket Sátoryné Szalay Edina. Köszönjük
neki az ízélményt és az ötletes dekorációt. Különleges rajzok is készültek, amik a víz
fontosságát hangsúlyozzák. Az ezekből készült faiújság igen színvonalas volt.
Húsvéti játszóház: Az ünnepre hangolódást Bémerné Anita szervezte, ami egy jól sikerült
játszóházban teljesedett ki, ahol az újrahasznosítás is szerepet kapott. Köszönet érte.

Április
Föld napja: Az osztályok megkezdték a tavaszi virágosítást, a virágágyások rendbetételét. Ez
most nagyobb munkának bizonyult, de megszépült, felfrissült környezetünk.

Fenntarthatósági Témahét: A témahét keretében meghirdettük a szelektív kukák dekorálásának
versenyét, amire szinte minden osztály beadta alkotását. Köszönöm a független zsűrinek,
(Szalai Ildikó, Böröczki Adrienn, Murányiné Varga Bea),hogy segítette a munkát. Következő
feladatunk ezeknek a szelektív gyűjtőknek a rendeltetésszerű használatát figyelemmel kísérni.
A hét folyamán megérkezett a Herman Ottó vándortanösvény, amivel játszóház keretében
ismerkedhettek az alsósok. Kvízjátékon, illetve qr kódos totón keresztül dolgozták fel az
információkat a gyerekek. A hét zárásaként felfestésre kerültek az ugróiskolák is az udvaron.
Köszönjük az Alapítványnak, hogy festékek beszerzését tette lehetővé anyagi támogatásával!
A gyerekek nagyon örültek a játékoknak.
A témahét során több osztályunk is pályázott. A legsikeresebb a 3.b osztály volt, aki I.
helyezettként végzett az „Egy doboznyi természet” c. pályázaton pályamunkájával. Gratulálunk
nekik!
Tavaszi papírgyűjtés: az őszi tapasztalatokat szem előtt tartva, most jobb előkészítés után, a
konténert több napra itt hagyva történt a papírgyűjtés. Ennek eredményeképp kevés lett az egy
konténer, így egy másikat is hoztak részünkre, tehát igen sikeres volt ez a rendezvényünk.
Köszönöm Szigethy Adrienn és az iskolavezetés segítségét a szervezésben.
Május
Madarak és fák napja: A Herman Ottó tanösvény május 10-ig maradhatott intézményünkben,
így a gyerekek előzetes feladatként ismerkedhettek a polihisztor munkásságával, s ez által a
madarak és fák világával.
Június
Madarak-és fák napja: Az idei évben másképp emlékeztünk meg erről az eseményről, amit
Murányiné Bea készített elő. A szokásos állomások közti haladás helyett Cool-túrán vehettek
részt az osztályok csapatai. A feladatok érdekesek, változatosak voltak, de a visszajelzések
alapján a kicsik csapatait kevésbé mozgatta meg, nem minden gyerek volt aktív résztvevője a
játéknak, ezért ezt a programot ebben a formában jövőre át kell gondolnunk.
Dm pályázat: ezen keresztül szerettük volna folytatni az iskolakert fejlesztését, ahova szívesen
járnak a gyerekek. Sajnos a rengeteg marketinges munka ellenére sem jutottunk be a legjobb
15 pályázó közé, amit iskolánk létszáma nem indokol. A jövőben át kell gondolni, hogy
érdemes-e ilyen pályázattal dolgoznunk, illetve meg kell beszélni a szülőkkel, hogy milyen
formában segíthetnek hozzá bennünket a szavazatokhoz.
Úgy tűnik, hogy itt még gyerekcipőben járunk.

Erdei iskolai kirándulások:
Több osztályunk is erdei iskolai programmal zárta a tanévet. Köszönöm nekik ezt a munkát!
Köszönöm az iskolavezetésnek, hogy támogatta, segített a programok megvalósulását. A
kollégáknak, hogy részt vettek a rendezvények szervezésében, lebonyolításában, ezzel is
különleges élményhez juttatva a gyerekeket. A munkacsoport tagjainak köszönöm a támogató
segítséget.
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