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Ökoiskolai beszámoló 

2019 – 2020. I.félév 

 

„ Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él! 

Halld a szót, mit föld, az ég beszél. 
Nézd a bolygót! Oly` tiszta kék. 

Élj ma úgy, hogy éljen még! ” 

                   „Orbán Tamás” 

 

 

Intézményünk 2017 – ben immár második alkalommal kapta meg az Ökoiskola 

címet. 

Ennek szellemében oktatási – nevelési munkánkat a fenntarthatóság logikája 

járja át. Minden pedagógusunk és technikai dolgozónk azon fáradozik, hogy az 

új generációk tudatában elültessük e szemlélet magját. A mindennapok során 

arra törekszünk, hogy magatartásunkkal, a témához való hozzáállásunkkal 

példát mutassunk kisdiákjainknak. Hiszem azt, hogy a megfelelő minták előbb – 

utóbb a helyesebb útra irányítják azok cselekedeteit is, akik a múltban és 

esetleg a jelenben is még néha – néha a természettel ellenségesen viselkednek. 

Hogy célt érjünk, minden lehetséges fórum adta lehetőséget ki kell 

használnunk. Ezért kínáljuk meg a gyerekeket különbféle programokkal, 

lehetőségekkel, versenyekkel az intézmény falain belül és azon kívül is. 

Osztályonként több ún. zöld DÖK – ös kisdiákunkkal közösen is próbáljuk a 

többi tanulót ráhangolni a természet szeretetére és értékeinek megóvására. 

A 2019 – 2020. tanévben a programtervünket és az ökoiskolai munkatervet 

ismét úgy állítottuk össze, hogy minél sokrétűbben szolgálja a kitűzött célok 

elérését. Ezek pedig a következők: környezettudatos, - és természetszerető 

attitűd, hulladékcsökkentés, - és szelektálás, egészséges életmódra nevelés, a 

testnevelés, - és sporttevékenység fontossága. Továbbá szerepvállalás a helyi 

közösségek életében és nem utolsó sorban az ökoiskolai cím megtartása 

érdekében tett vállalások kivitelezése. 

 

 



2 
 

Az intézmény életében vannak olyan programok és elvárások, amelyek a tanév 

során szeptembertől kezdve folyamatosak. Igazgató helyettesünk, Horváth 

István Attiláné aktualitástól függően teszi közzé iskolánk zöld híreit 

honlapunkon és a Facebook –on. Német munkaközösségünk tagja, Lakó Éva 

pedig rendszeresen emlékezik meg diákjainkkal az év jeles napjairól az 

iskolarádió fórumán. Hálás köszönet munkájukért. 

A tanulók évente vesznek részt védőnői osztályfőnöki órákon, orvosi, - és 

védőnői szűréseken, oltásokon és fogászati ellenőrzéseken.  

Heti rendszerességgel, osztálybontásokban megyünk természetjáró szakkörre, 

mely alkalmakon külsős segítőnk, Illés József szakszerű információkkal lát el 

minket az adott évszak esetlegesen fellelhető növényeiről, állatairól. Nagyon 

köszönjük Józsi bácsi! 

Már teljesen természetes a tantermekben kihelyezett papírtároló is. A gyerekek 

a feleslegessé vált hulladékot automatikusan teszik a rendeltetési helyére. 

Ilyenek megtalálhatóak a tanári szobákban, de még a gazdasági irodában is. 

Időnként más jellegű hulladékból pedig jópofa tárgyak, élőlények,  egyéb 

csodák születnek egyes tanórákon. Köszönet érte a technika tantárgyat tanító 

kolléga nőknek! 

Több éve működik iskolatej, - és iskolagyümölcs program is nálunk, aminek 

lebonyolítását köszönjük szépen Aranyosiné Reizer Anikónak, aki a gazdasági 

vezetőnk. Pozitív tapasztalatom, hogy a fiatalabb korcsoport ismét „rákapott” a 

vitamindús finomságokra, újra értékelik az egészséges tejet, háttérbe szorítva a 

cukros üdítőket. 

 Büszkeséggel tölt el, hogy intézményünk megnyerte a gyerekek, kollégák és a 

szülők szívét is egy nemes cél érdekében. Az amúgy haszontalan pet palackos 

kupakok gyűjtésével egy sérült kislány felépülési esélyeit próbáljuk javítani. Erre 

a célra kolléganőm, Beinschróth Klára külön kialakított egy ún. ökosarkot, ahol 

a segítők elhelyezhetik a műanyagokat. Az említett tanárnő gondoskodik arról 

is, hogy rászoruló diákjainkhoz eljussanak ruha és cipő adományok a tanév 

teljes ideje alatt. Köszönjük szépen! 

Ősszel ismét rendbe tettük fűszernövényes ládáinkat. Sajnos a nyári meleg és 

csapadékhiány rendesen megtizedelte az állományt. A gyomírtás után 

ideiglenesen káposzta virággal gazdagítottuk a kiskerteket, ami azóta is 

gyönyörűen virít bennük. Tavaszi terveink közt szerepel a kert felújítása. 
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Havi lebontásban a következő események történtek még intézményünkben az 

ökoiskola szellemében. 

 

Szeptember: 

Az idei tanévben is csatlakoztunk az Európai Mobilitás hetéhez. Pittnerné 

Zámbó Zita, Türkné Nagy Mariann kolléganőknek és a polgárőrségnek nagyon 

köszönjük, hogy segítettek zökkenőmentesen lebonyolítani a gyerekeknek 

kerékpárral való iskolába érkezését, a következő délután pedig gyalog megtenni 

az iskolából haza vezető utat. Észre vételem szerint egyre nagyobb a részvétel 

ezeken a megmozdulásokon, pedig az ilyenkor megtett táv nem kevés. Még 

ugyanazon a héten került megrendezésre a KINCSES – Cross terepfutóverseny 

és osztályok közötti futóverseny a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola és 

Tagiskolái részére, melyen évfolyamaink elsöprő sikert arattak. Gratulálunk! A 

globális célokat ismertető és hangsúlyozó Világ Legnagyobb Tanórája 

elnevezésű fenntarthatósági, szemléletformáló tanórák hatékony 

lebonyolításában segítségemre volt Vaskó Edit, Illés Eszter és Szendrey 

Annamária pedagógus. Hálásan köszönöm a munkájukat! Az őszi papírgyűjtés 

ismét eredményesnek mondható, a gyerekek mindent megtettek azért, hogy a 

hulladékot osztálypénzre váltsák. Gratulálunk minden szorgos kezű tanulónak 

és segítő felnőttnek! A hónapot a hagyományos harci túránkkal  zártuk, mely 

rendhagyó módon most az iskola tágabb környezetében került megrendezésre. 

Az alsós évfolyamok játékos, sportos feladatokkal, a felsősök tájfutó versennyel 

mérhették össze tudásukat, ügyességüket. Egészségükre! 

 

Október: 

Folytatódott az Évkerék hagyományőrző verseny. Az immár harmadik 

megmérettetés megint sok meglepetést és újdonságot hozott. Őseink 

fegyvereivel, öltözékével, lakóhelyével, kézműves elfoglaltságaival és még sok 

érdekeséggel lettek gazdagabbak diákjaink. Az idei Kazinczy – napok 

rendezvényünk is sokoldalúra sikeredett. A gyerekek régi szakmákkal 

ismerkedhettek meg, mint például a kosárfonás, a villanyszerelés, a méhészet 

vagy a fafaragás. Továbbá sportolásra is volt lehetőség, az iskola 

tornatermében ügyességi játékok várták őket. A tanulmányi versenyek pedig 

úgy lettek felépítve, hogy minél több ismeret szerepeljen benne 

környezetvédelemről, szelektív hulladékgyűjtésről és az egészséges életmódról. 



4 
 

November: 

A hónap elején iskolánk otthont adott egy ásvány, - és drágakő kiállításnak. 

Egy külsős szakember adott át hasznos ismereteket a gyermekeknek. A Földünk 

keletkezésétől egészen napjaink problémájáig. Felnőttként és földrajz szakos 

tanárként is sok – sok új dolgot tudtam meg magam is a kőzetekről és bolygónk 

fejlődésmechanikájáról. Tanulságként pedig a gyerekek vontak le ügyes 

következtetéseket arról, hogy apró odafigyeléssel mennyit tehetünk a 

változásokért. A Márton – napi lámpás felvonulást lázas előkészület övezte. A 

kisdiákok használaton kívüli üvegekből, dobozkákból, kartonból készítették el 

lámpásaikat, majd vonultak fel két helyszínen. Köszönjük a német 

munkaközösség segítségét mindenben! Hálás köszönet illeti az isztiméri Tűzoltó 

Egyesület munkatársait és Isztimér község polgármester asszonyát, Gömbösné 

Rostaházi Juditot, hogy az idei tanévben is eljuttatott számos kisdiákunkat a 

budapesti „Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe” rendezvényre, ahol 

kimagasló eredményt értek el és díjazásban részesültek. Itt említeném meg, 

hogy idén is indulunk a Belügyminisztérium által meghirdetett országos 

katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen, ahol az előző években is kimagasló 

helyezéseket értünk el. Önerőből nem szerepeltünk volna ilyen eredményesen. 

Köszönjük szépen a szakszerű felkészítést Nemes János önkéntes tűzoltó 

parancsnoknak és Gömbösné Rostaházi Juditnak! 

 

December: 

December a hagyományőrzés hónapja. Megemlékeztünk a Borbála – napról, a 

Mikulásról, az adventi készülődésről és Luca – napi búzát is ültettünk. Két zöld 

DÖK – ös tanítványommal, Molnár Katával és Jánosi Rékával, valamint technikai 

dolgozónkkal, Halász Sándorral részt vettünk egy a Gaja Környezetvédő 

Egyesület által szervezett előadáson, melynek címe „Hulladékcsökkentés 

komposztálással” volt. Ez a téma éppen aktuális számunkra, mert az egyik 

ökoiskolai vállalásunk éppen ez a tevékenység. Iskolánk udvarán már el is 

helyeztük a berendezést és buzdítjuk a diákságot a használatára. Az Évkerék 

befejező foglalkozásán szintén nagyon jól érezték magukat hetedikes és 

nyolcadikos diákjaink. Az egyik részt vevő tanítványunk, Nagy Vivien 

beszámolójából idézek egy részletet: „sóstói túrával kezdtünk, ahol meséltek 

nekünk a madáretetésről, sok információt kaptunk a gombákról, melyik 

mérgező, mire fontos odafigyelni.” „Az ebéd szarvas pörkölt volt, majd a viking 

és a magyar öltözködéssel ismerkedhettünk meg, utána a rovás írással és végül 
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a fegyvereket, páncélokat mutatták be.” Karácsony közeledtével ismét 

bekapcsolódtunk a Cipős - doboz akcióba, reméljük miden adomány a 

megfelelő helyre került. 

 

Január: 

E hónapban egy nívós természetjárásra invitálták diákjainkat. Az Országos 

Kincses – túra Kincsesbánya környezetében zajlott több kategóriában. Az 

eseményen közel hétszáz nevező vett részt. Iskolánkból két tanuló teljesítette a 

tíz kilométeres távot. Gratulálunk Varga Mírának és Plózer Roxánának! A hónap 

záró programja szintén nagy hatást gyakorolt rám és reményeim szerint a 

tanulóinkra is. Vendégünk volt a Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület önkéntese, Dezső Tibor. A téli madáretetésről beszélt közvetlen, 

barátságos nyelven. Nagyon köszönjük! Sok új ismeretet, praktikát 

tanulhattunk meg és több tévhitet oszlathattunk szét. Iskolánk környékén már 

vannak meglévő madáretetők és néhány lelkes tanárnő, osztály folyamatosan 

töltögeti is élelemmel. Ám most megfogalmazódott bennem, hogy még több 

kellene. Ezért elhatároztam, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetünk 

szárnyas barátaink megsegítésére. 

 

Úgy vélem programokban az elmúlt félévben sem volt hiány,  remélem a 

munkánk meghozza gyümölcsét és a jövő nemzedék mellénk áll a nemes 

ügyért. 

 

 

 

                                                                            Plózer Alexandra 

                                                             ökoiskolai munkacsoport vezetője 

 

 

Kincsesbánya, 2020.február 4. 
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2019/2020. II. félév 

 

Ökoiskolai tevékenység a távoktatás idején: 

 

Az országosan kialakult egészségügyi helyzet miatt a tanév második félévére 

csekély ökoiskolai program jutott.  

A február 8 – án megrendezett farsangi mulatság során ismét számos kreatív 

jelmezt csodálhattunk meg az újrahasznosítás jegyében. A gyerekek megunt 

játékaikat, apróságaikat felajánlva gazdagították a „zsákbamacska” tasakokat, 

örömöt szerezve ezzel másik társaiknak. 

Február 19 – én kezdődött a 6. osztály úszás oktatása, mely kapcsán elsősorban 

a gyerekek testi és társas fejlődése volt a cél. Sajnos a járvány miatt e 

tevékenység egy hónappal korábban lezárul, mint ahogy a tervekben szerepelt. 

Idén is részt vettünk a közeli Mohán megrendezett tikverőzésen. Az 5. osztály 

február 25 - én látogatott el osztályfőnökükkel a hagyományőrző rendezvényre, 

melyen életre szóló élményeket szereztek. 

A havi szinten, rendszeresen megtartott gyalogtúra február 29 – én zajlott le, a 

lelkes természetjáró csapat közel 8 km –es távot teljesített a közeli erdőségben. 

Egészségükre! 

Energiajárőr szolgálatunk tovább folytatta tevékenységét. A kialakult helyzet 

kapcsán most még inkább szükség volt feladataikra, az energiatakarékosság 

tudatosítására. 

Fogadalmunkhoz híven komposztáló edény beszerzésére is sor került a tanév 

során, de végleges helyet ez idáig még nem sikerült találni neki. Hasonlóképpen 

az esővíz felfogására kialakított terület is kezdetleges formában, de jelen van 

intézményünkben. 

Továbbá kapcsolatot tartunk a Liget Műhellyel, mely fő célja a környezeti 

nevelés komplex oktatása. Rendszeresen jártunk, amíg lehetett 

műhelymunkákra a szomszédos településekre és ismerkedünk színes 

kiadványukkal, a Szitakötő gyerekfolyóirattal. 

Sajnálatunkra az Évkerék hagyományőrző vetélkedő tavaszi (Kikelet havi)  

fordulója már nem kerülhetett megrendezésre. Bízunk benne, hogy 
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szeptemberben újra megmérethetjük magunkat ebben a nemes szellemű 

versenyben. 

Az utolsó normál tanítási napon sikerült használt rakodó lapokat szereznünk, 

melyekből mutatós kerti bútorokat szeretnénk kialakítani a tanulók részére. 

Szülői segítséggel a nyár elején már el is készültek az első mintadarabok. 

A távoktatás egyik előnyös oldalát azért szeretném kiemelni. Ebben az 

időszakban számtalan olyan lehetőségünk adódott, amit normál körülmények 

között nem vagy csak részben lehetett volna megvalósítani. Gondolok itt az 

olyan digitális tartalmakra, amiket remekül be lehetett építeni a tananyagba. 

Természetismeret és földrajz tanárként többször adtam lehetőséget 

tanítványaimnak játékos szorgalmi feladatokra. Ezek kapcsán nem tudatosan, 

de annál szórakoztatóbban ismerhették meg a természet aspektusait. Ily 

módon – úgy gondolom – színesebbé tudtam tenni pl. a Föld napja, a Madarak 

és fák napja, de még a Gyereknap programokat is. Rengetegen, szívesen éltek a 

lehetőséggel és vállaltak plusz munkát, s közben észrevétlenül gazdagították 

természettudományos tudásukat. 

A hírtelen keletkezett űrben technikai dolgozóink sem tétlenkedtek. Számos 

olyan feladatot láttak el az áprilisi – májusi - júniusi hónapokban, amik jobb 

esetben az ökocsoport dolgai lettek volna. Folyamatosan rendben tartották 

fűszeres ládáinkat, frissítették virágos növényeink állományát és maradék 

festékből felújították a korlátokat, a virágtartókat. Hálás köszönet munkájukért! 

Bizakodóan nézünk a jövőbe, hogy mielőbb pótolni tudjuk majd elmaradt 

programjainkat. 

 

 

 

                                                                                              Plózer Alexandra 

Kincsesbánya, 2020.június 15.                        ökoiskolai munkacsoport vezetője                            


