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„ Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért 

is, amit nem tesz meg „ 

             ( Prótagorasz ) 
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Intézményünk évek óta azon dolgozik, hogy ökoiskolához méltóan 

közvetítse a környezettudatos szemléletet a diákok irányába. 

2018 –ban másodszor pályáztunk az ökoiskolai címre, melyet 

szeptemberben nagy örömünkre sikeresen el is nyertünk. A rang ismét 

tovább motivál bennünket, lelkesen kezdtünk bele az új feladatokba. 

   A munkacsoport tagjaival szeretnénk, hogy diákjaink  jobban 

magukénak érezzék Földünk megoldandó problémáit és  minél több 

pozitív dolgot tennének annak érdekében, hogy  bolygónk legalább 

mai állapotát megőrizhesse, netán még előrébb mutató cselekedetet is 

véghez vigyenek.  

   Az idei tanévnek is kiemelt feladata a másodszor is elnyert 

ökoiskolai pályázatban kitűzött célok és programok megvalósítása. 

Ezzel párhuzamosan pedig a 2018 - 2019- es tanév munkatervében 

vállalt feladatok teljesítése. 

Vállalt feladataink között szerepel egy komposztáló üzembe 

helyezése, továbbá az esővíz felfogására alkalmas tárolóedény 

elhelyezése és kapcsolat felvétele egy másik őkoiskolával. Utóbbira 

már előzetes szóbeli egyezség történt. Tavaszra tervezzük, hogy egy 

közös találkozó keretei között játékos formában ismerkedünk meg 

velük. 
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A 2018 -2019. tanév I. félévének eseményei: 

 

Iskolánkban sikeresen lezajlott az őszi papír, - és elektronikai 

gyűjtés. Diákjaink ismét sokat tettek azért, hogy minél 

eredményesebbek legyenek ebben a versenyben. 

A tanév első hónapjában csatlakoztunk a Világ Legnagyobb 

Tanórája rendezvénysorozathoz, mely egy világméretű oktatási 

projekt. Ezen keresztül minden gyerek megismerheti a fenntartható 

fejlődést szolgáló Globális Célokat.  

Szeptember végén megrendeztük az egész iskolát megmozgató 

harcitúránkat, melyen játékos formában mérették meg magukat a 

diákok egy természetvédelmi vetélkedőn, miközben hatalmasat 

kirándultunk egy csodálatos szépségű völgyben. 

A gyerekek részt vettek az Évkerék hagyományőrző verseny további 

fordulóin, melyen a harmadik helyezést érték el. 

Már évek óta jól működik intézményünkben az elesett, kis jövedelmű 

emberek segítése. Ruhákat, cipőket adományoznak pedagógusok és  

szülők az arra rászorulóknak. Illetve szorgosan részt veszünk a 

karácsonyi „Cipős – doboz” akcióban. Emellett egy beteg 

kamaszlánynak műanyag kupakokat gyűjt számtalan kisdiák, annak 

érdekében, hogy műtétjét fedezni tudja a családja.   

Az egészség megőrzéséhez fontos a tejtermék, - és 

gyümölcsfogyasztás. Ezt propagálja iskolatej és iskolagyümölcs 
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programunk. Másodikos kisdiákjaink pedig úszásoktatáson vehettek 

részt, ezzel is edzve szervezetüket. Az iskola minden tanulóját 

rendszeresen orvosi, védőnői szűréseken ellenőrzik és megkapják a 

szükséges védőoltásokat. 

Az idei tanévben ismételten csatlakoztunk az Európai Mobilitás 

hetéhez. Alkalmat teremtettünk lelkes diákjainknak arra, hogy tanári 

felügyelet mellett gyalog illetve kerékpárral érkezzenek a tanórákra a 

szomszédos közeli településről. 

Az elmúlt félévben már több alkalommal vettek részt a gyerekek 

különböző típusú futóversenyeken, melyeken a jó hangulat mellett 

értékes nyereményekkel is gazdagodtak. 

Október első napján tartotta a zöld DÖK alakuló ülését, melyen az 

első félév sarkalatos feladatait beszéltük meg az osztályok 

képviselőivel. Azóta havi rendszerességgel tartunk megbeszéléseket 

az aktualitások kapcsán. 

Intézményünk hagyományaihoz híven idén is lebonyolítottuk két 

napos rendezvényünket a Kazinczy – napokat. Természet 

tudományos verseny, spotrendezvény, egészséges ételek és 

„hulladékállatkák” készítésével próbáltuk felhívni a figyelmet az 

egészségmegőrzésre és a fenntarthatóságra. Pet palackból és egyéb, 

amúgy kidobásra kerülő anyagból a kollégákkal már több technika 

órán is készítettünk remek alkotásokat. 

A félév során újra indult Tűzoltó szakkörünk is, itt készülnek 

diákjaink az áprilisban rendezett katasztrófavédelmi versenyre. A 

szervezők december elején tíz gyermeket Budapestre is elszállították, 
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hogy megmérettethessék magukat az MTTOSZ ( Magyar Technikai és 

Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége ) által 

rendezett versenyen. Nagy örömünkre az előkelő negyedik helyezést 

szerezték meg. Gratulálunk! 

Energia – járőr szolgálatunk kisebb késéssel, de újra elindult. A zöld 

DÖK képviselők naponta többszőr járják körbe az intézményt és 

ellenőrzik a vizes blokkokat és a villanyokat. A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy még van hova fejlődnünk. Tehát a járőrökre nagy 

szükség van és a szemléletet állandóan formálnunk kell. 

Jeles napjainkat igyekszünk az idei tanévben is megünnepelni. A 

tanulók iskolarádiós műsorokkal emlékeznek meg a zöld hírekről. 

Ezzel párhuzamosan működik az öko – faliújság, ahol még több zöld 

hírrel, érdekességgel találkozhatnak az oda látogatók. 

Az utóbbi időszakban, a hideg beköszöntével kis tollas barátainkról 

sem feledkeztünk meg. Rendszeresen feltöltjük a kihelyezett 

madáretetőket, cserében gyönyörködhetünk a színes szárnyasokban. 
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 A 2018 -2019. tanév II. félévének eseményei: 

 

Februárban Lakó Éva tanárnő vezetésével rövid iskolarádiós műsor 

során emlékeztek meg diákjaink a Vizes élőhelyek világnapjáról. A 

hagyományőrzés fontosságát erősítve nyolcadikos diákjaink idén is 

ellátogattak a közeli Moha községre, ahol  Tikverőzésen vettek részt 

és sok élménnyel gazdagodva tértek haza. Idei farsangunk 

eredményessége leginkább Melles Szófia kolléganőnk érdeme. Az 

újrahasznosított játékok tombolatárgyként való felhasználása, a 

házilag készített – amúgy már kidobásra ítélt – alapanyagokból életre 

keltett jelmezek mind – mind hozzájárultak rendezvényünk 

sikerességéhez. A második félévben hatodikosaink vehettek részt 

úszás oktatáson, ezzel is hozzájárulva testi – lelki egészségükhöz.                                      

Márciusban pályáztunk egy országos iskolakert programra, mely 

során segítséget kaptunk volna a már meglévő, ámbár kicsinyke 

növény ültetvényünk fejlesztésére. Az elbírálásnál sajnos alul 

maradtunk, de ígéretet kaptunk rá, hogy a következő szakaszban már 

nagyobb esélyünk lesz a sikerre. Ezért lelkesen folytatjuk a munkát és 

kitartóan ápoljuk a meglévő állományt. A tavasz folyamán iskolánk 

vezetősége lehetőséget biztosított arra is, hogy felfrissítsük az 

intézmény belső udvarán kihelyezett fűszernövényes ládáinkat. Így 

gazdagíthattuk felsős diákjainkkal az ültetvényeket egy – egy tő 

kakukkfűvel, rozmaringgal, bazsalikommal, oregánóval, tárkonnyal és 
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majorannával. Szeretnénk ezeket a növényeket a jövőben majd oly 

módon is hasznosítani, hogy a gyerekeket bevonva különböző finom 

ételeket készítsünk és együtt elfogyasszuk.  

Szintén e hónapot gazdagították a Víz világnapját méltató versenyek. 

Horváth István Attiláné vezetésével idén is szépen helyt álltak 

diákjaink. Idén több kolléganőmmel csatlakoztunk egy országos 

egészségfejlesztési programhoz. A felkészítő továbbképzések után 

tanulóinkkal is megismertettük ezt a szemléletet és tanítási órák 

keretében adtuk át új ismereteinket, tapasztalatainkat. A diákság 

körében nagy tetszést aratott a megszokottól eltérő tanulási forma és 

tartalom. Minden képpen folytatni szeretnénk ezt a szemléletformálást 

a jövőben is. A hónap végén iskolánk lelkes diákjai és Kincsesbánya 

község polgárai idén is részt vettek a Föld órája rendezvényen. 

Köszönjük nekik a megemlékezést! Hagyományainkhoz híven idén is 

vállaltuk azt a nemes feladatot, hogy intézményünk tágabb 

környezetét megszabadítjuk a felhalmozódott szeméttől és 

csatlakoztunk a TESZEDD kezdeményezéshez. A szorgalmas kis 

kezek tíz hatalmas zsákot töltöttek meg a már haszontalanná váló 

lommal. 

Áprilisban iskolánk két csapata mérette meg tudását az ifjúsági 

katasztrófavédelmi versenyen, ahol az előkelő harmadik helyezést 

szerezték meg, elérve ezzel a tovább jutás lehetőségét. Gratulálunk a 

résztvevőknek és hálás köszönet a felkészítőknek (Isztimér Önkéntes 

Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tagjai). Ebben a hónapban tartottuk a 

tanév tavaszi papírgyűjtését, mely ismét eredményesen zárult, 
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rengeteg papírhulladékot halmoztak fel a gyerekek és számos 

elektronikai hulladék is a gyűjtőhelyre került. A Fenntarthatósági 

témahetet is e témára összpontosítottuk. „Nézz szembe a 

szemeteddel!” címmel közelítettük meg a problémát. A Föld napját ill. 

a Madarak –és a fák napját  szintén az említett módon, iskolarádiós 

formában valósítottuk meg. 

A május legszínvonalasabb eseménye egészségvédelmi napunk és a 

hozzá fűződő vadvirág projekt. Köszönet érte Sallay Orsolya 

tanárnőnek és segítőinek, valamint Illés József külső munkatársnak. 

Ebben a tanévben sem voltak restek az Évkerék versenyre jelentkezők, 

szombatjaikat nem sajnálva lelkesen vettek részt a megmérettetésen. 

A gyermeknap és júniusi napközis tábor is szoros összhangban 

szerepelt a környezettudatos életvitellel, a környezetvédelemmel.  

Úgy gondolom az idei tanítási év is eseménydúsra sikerült és 

mindenképpen eredményesen zárult. 

Köszönet minden kedves kollégának, aki munkámat segítette. 

 

 

 

 

 

 

 

Kincsesbánya, 2019.06.25.                           Plózer Alexandra 

                                                                            ÖMCS vezető 
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