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Augusztusban összeállítottuk az Öko munkacsoport munkatervét, amelyben az alsós és felsős 

diákok öko programjai kaptak helyet. Munkacsoportunk tagja Siler edina tanárnő, ki az iskolai 

DÖK irányítója, s így a diákok képviseletében is segítette ezt a munkát. 

Idei első rendezvényünk, az Európai Mobilitás hét, melynek Autómentes napján iskolánkat is 

képviselték azok az osztályok, akik erre a programra beregisztráltak. Visszajelzésük alapján 

tudjuk, hogy sokat tanultak a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban, mint a gyakorlatban, mint 

pedig az elméletben. Köszönjük, hogy kísérő nevelőknek, hogy a gyerekek ezen a programon 

részt vettek! 

Már hagyományosan részt veszünk a Takarítási világnapon, amikor iskolánk környékén 

szedik diákjaink a szemetet. Köszönöm Murányiné V. Beának, hogy az ehhez szükséges 

zsákokat és gumikesztyűket beszerzi az osztályok részére! 

Az első félév jelentős rendezvényei közé tartozott év elején a Móricz piknik, ami most már 

hagyományosan Zöld piknik is. Az a tapasztalat, hogy egyre tudatosabban törekednek az 

osztályok a műanyagmentességre. Köszönjük az osztályfőnököknek az ehhez nyújtott 

támogatást. A rendezvényt a Dekatlon áruházlánc is támogatta, s a sikerhez hozzájárult 

mindenki. A városi futógála szokta még emelni a rendezvény hangulatát. Bár az idén a két 

rendezvény időpontja nem esett egy napra,  jövőre bízunk benne, hogy ez ismét sikerül.  

A piknik programjához kapcsolódóan külön köszönet a szülőknek, akik segítettek az iskola és 

környékének rendbetételében, virágosítással tették szebbé a környezetet. A gyerekek is részt 

vállaltak a munkában. A játszóházban vidáman kézműveskedtek tanítványaink a tanítók 

segítségével. Köszönet az iskolavezetésnek és minden nevelőnek ezért a munkáért. 

A papírgyűjtésre is sor került ebben a hónapban, melynek felelőse a 4. évfolyam volt. 

Köszönjük azt az összefogást, aminek segítségével megtaláltuk a papírt elszállító vállalkozót. 

Sajnos még mindig az a tapasztalatunk, hogy a legjobb feltételek mellett is nagyon keveset 

fizetnek a gyűjtött mennyiségért. 

Idén októberben először próbálkoztunk a Sulizsák akció keretében a használt ruhák 

begyűjtésével, ami viszont elképzeléseinken felül nagy mennyiségű ruha leadásával, és annak 
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nagyon gyors és szervezett elszállításával illetve kifizetésével járt. Ezen felbuzdulva tavaszra 

is kértünk már időpontot. 

Úgyszintén októberben emlékeztünk meg az Állatok világnapjáról Faiújság keretében, Spitz 

Mariannak köszönhetően. A gyerekek házi kedvenceik fotóival tették színesebbé az aulát. 

Az őszi termésekből készült kompozíciók kiállítására is sor került. Sok szép színes alkotáson 

keresztül gyönyörködhettünk az évszak szépségeiben. Köszönöm minden nevelőnek a 

munkáját, aki erre tanítványaival együtt készült.   

Szintén nagy sikere volt október 16. a Kenyér Világnapja keretében szervezett kenyérsütésnek 

is intézményünkben. A gyerekek lelkesen sütöttek, kóstoltak, ezáltal igen hasznos 

tapasztalatokkal és szép élményekkel gazdagodtak, ami egészségnevelés szempontjából is igen 

fontos tapasztalatokkal bír. 

November 16-án  megtartottuk az Európai Mézes Reggeli programunkat, aminek keretében 

mézkóstoláson vehettek részt a gyerekek. Köszönet azoknak a nevelőknek, akik segítettek a 

program levezetésében. Külön köszönjük az 1.a és a 2.b osztály tanítóinak, hogy segítettek a 

méz beszerzésében.  

Az egészséges hónapjában a táplálkozáshoz kapcsolódóan rendeztük meg az egészségről és a 

fogápolásról szóló programot is, melyet Szóládi Zoltán és Móriczné Erika tartott az alsósoknak. 

Erika ezzel a projektjével bekerült a Nők az Egészségért díjazottjai közé, amihez szívből 

gratulálunk! 

Egy osztályunk és egy csoportunk pályázott a Cetelem Zöldsuli pályázaton. Sajnos az a 

tapasztalatunk, hogy a szülők még mindig nehezen mozgósíthatók az online felületen történő 

támogatására, ami nagyban segítené a pályázókat. 

Elindítottuk a Tegyél a begyért! programot is, de mivel a téli szünet két hete alatt nem tudtuk 

volna biztosítani a madarak folyamatos etetését, ezért az etetők kihelyezése január első hetére 

került. Külön köszönet a Böröczki családnak, akik megajándékoztak bennünket egy óriás 

madáretetővel, ami jól megfigyelhető az ablakból és a hátsó bejárati ajtóból is. Tapasztalatunk, 

hogy a madarak legfőképp a játszótér felőli etetőket használják. Valószínűleg ez a csendesebb 

terület. Ehhez kapcsolódik az a hír is, hogy iskolánk elnyerte a Madárbarát Iskola címet, amire 

büszkék lehetünk. 

A téli időszak feladata volt a madáretetés, amit februárban kezdtünk el az osztályok által 

kihelyezett madáretetőkben. Decemberben pályázott Lászlóné Durecz Andrea a Madárbarát 
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iskola címre, amit meg is nyert intézményünk. Ezzel a címmel elköteleztük magunkat emellett 

az ügy mellett. Köszönjük Böröczki Adriennek, hogy segítségével egy óriás madáretetőt kapott 

iskolánk, amit az iskolakert területén állítottunk fel. Sajnos az idei évben a klímaváltozás 

következtében sokkal kevesebb madár telelt hazánkban, mint az elmúlt években, így az etetők 

korábban megbeszélt folyamatos töltése is máshogy valósult meg. Köszönet az osztályoknak 

ezért a feladatvállalásért. 

Februárban nyerte el iskolánk az Energiatudatos iskola címet. A címre Lászlóné Durecz 

Andrea pályázott. Pályázatának része volt három olyan vállalás, amellyel kiállunk a 

környezettudatos nevelés, környezetünk védelmének fontossága mellett. Ez az a terület, ami a 

jövő generációját leginkább érinti, hiszen a Földünk jövője forog kockán, s az oktatás területén 

mégis a legkisebb óraszámban kap időt az erre való nevelés. Mondhatnám, hogy azért, mert 

mindenütt jelen van, de így talán sehol sincs igazán hangsúlyosan jelen.  

Folytatódik az osztályoknál a szelektív hulladékgyűjtés, a környezetünk tisztaságára való 

odafigyelés a gyerekek körében.  Figyeljünk, hogy ez továbbra is megvalósuljon!  

Tótszegi Erzsi által kezdeményezett energiakövetek látogatása is remekül támogatja ezt az 

elképzelést. Nyáron újra lehet gyűjteni a lájkokat az energiakövetek látogatásának 

megvalósítása érdekében. Kérlek benneteket, hogy ösztönözzétek erre a móriczosokat! Talán 

sikerül az elmozdulás ezen a területen is, mert itt is csak kis lépésekkel haladunk előre, amit 

megerősít az idei 3D nyomtatós pályázat is. Sajnos a lájkolás még mindig kevés volt az eszköz 

megnyeréséhez. 

Idén először márciusra került a Fenntarthatósági Témahét is, közel a Víz világnapjához. Erre 

figyelve vizes témahetet tartottunk, ami tele volt színvonalas, érdekes programokkal. Ezeket 

iskola szinten valósítottuk meg, az alsó- és a felső tagozat összefogásával. Ruff Regina 

tanítványai vizes kísérleteket mutattak be a negyedikeseknek, amit ezúton is köszönünk. 

Tótszegi Erzsi segítségével hívtuk meg Kovács Lajos természetfotóst, akitől a 4. és 5. évfolyam 

nagyon érdekes előadást hallhatott a víz élővilágáról. A Varga Bea által kiállított vizes 

élőlényeinek felismerésében a kicsik is részt vehettek. Az alsósok Duna-parti túrán tehettek, 

feladatlapos segítséggel. A szabadon választható programon szinte minden osztály felfedezte 

ezt a vizes területet. Jó lett volna, ha összefoglaló is készül a lap kitöltésének eredményéről. 

Jövőre érdemes lesz ezt átgondolni. A témahét programjaihoz rengeteg feltöltött anyag állt 

rendelkezésünkre a honlap felületén is. Több pályázat is fent volt a felületen, amihez a Happy 
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hét pályázatai is kapcsolódtak. Köszönöm mindenki segítségét, hisz minden évben más-és más 

a kiemelt téma, ez igen nagy szervezőmunkát igényel a programok tekintetében. 

Április 22. a Föld napja. Mivel ez az időpont most a tavaszi szünetre esett, így április 24-én 

emlékeztünk meg róla. A gyerekek plakátokat, rajzokat készítettek az eseményhez 

kapcsolódóan, illetve a hagyományokhoz híven az osztályok virágosítással tették szebbé a 

környezetünket, az iskolát. Munkájukban a mai napig gyönyörködhetünk. Köszönet érte 

minden nevelőnek! 

Áprilisban került sor a tavaszi papírgyűjtésre. Bár két konténert is hoztak részünkre, ezek 

közül csak egyet sikerült megtölteni. Talán az időpontot érintő késői információ volt ennek az 

oka. A szünet előtti hangzott el a felhívás, amikor tele voltunk feladatokkal. Fontos lenne, hogy 

ilyenkor levélben is kapjunk üzenetet. Ez megkönnyítené a szervezést a szülők felé. 

Tavaszi Sulizsák akciónk sikeresnek bizonyult. Köszönöm mindenkinek az ehhez nyújtott 

segítségét! A gyűjtést ősszel ismét meghirdetnénk, már csak az időpontot kell megbeszélnünk. 

Idei évben új esemény is színesítette a májusi kavalkádot. Ez a Közlekedés biztonsági nap 

volt, amit Ottinger Hajni igazgatónőnk szervezett  az iskola tanulóinak. Az osztályokból erre a 

programra kiválasztott gyerekek nagyon élvezték a játékokat, feladatokat. 

Május 10. Madarak – és fák napja, amit hagyományosan az utolsó tanítási napon ünnepelünk. 

A tavalyi évben ezt Cool túrával tettük, de a tapasztalatunk az volt, hogy a kicsiknek hiányoztak 

a korábban megszokott iskolán belüli játékos feladatok. Idén Móriczné Erika sok munkával 

előkészítette ezeket és Beával közösen egyesítette a Tan túrában. A két feladat kombinálása jó 

gondolat, de a kicsik bizony a nagy melegben igencsak elfáradtak. 

Nagyon köszönöm Balláné Spitz Mariannak, hogy a fenti eseményekről mindig előzetesen 

érdeklődött, így a sajtó és média is gyakran jelen volt a rendezvényeken, amiről aztán a város 

lakossága is értesülhetett, ezzel is erősítve a Móricz hírnevét és az itt folyó színvonalas munkát. 

 

 

   Lászlóné Durecz Andrea      Siller Edina 

Öko munkacsoport koordinátor     DÖK vezető 


