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2016. január 1-től vagyunk Ökoiskolások. E címet 2018. december 31-ig birtokolhatjuk. Az
Ökoiskolai munkacsoportunk létszáma 37 fő. Az intézmény-vezető, -helyettesek,
osztályfőnökök, osztálytanítók, napközivezetők mellett minden munkaközösség képviselteti
magát, azonkívül a diákmozgalom patronáló tanára, érdeklődő kollégák(főként reál tárgyat
tanító), valamint az oktatást segítő kollégák alkotják. Négyen voltunk májusig Ökokoordinátorok, hárman fejeztük be a tanévet.
Igyekszünk tevékenységközpontúan, interaktív módon bevezetni diákjainkat az ÖKOtudatosság, és -felelősség feladataiba, lehetőségeibe, melynek során nagy hangsúlyt fektetünk
a személyes példaadásra is.
Igyekszünk a szülőket is bevonni programjainkba. A valóban jókedvű, színes programokkal
tarkított „vidám tanévnyitó”, s „vidám tanévzáró” a diákönkormányzat rendezvénye,
amelyeken a szülőkkel együtt olyan programokon van lehetősége részt venni a gyerekeknek,
amelyek erősítik a környezettudatosságot, ösztönzik az egészséges életmódra nevelést.
Fontosnak tartjuk tenni a környezetvédelemért, az egészséges életmódért, a jobb életért és a
hulladékok újrahasznosításáért. Célunk, hogy ne csak egy-egy adott napon buzdítsuk
tanítványainkat cselekvésre, hanem épüljön be a mindennapi életükbe ez a fajta szemlélet és
tevékenység.
Öko-okosok választása
Minden osztályban az idei tanévben is szeptemberben – közösségi megbízásként
jelentkezhettek e feladatra a gyerekek. Ők tájékoztatták az osztály többi tanulóját
rendezvényekről, versenyekről, aktuális iskolai-, évfolyami- vagy osztály feladatokról.
Felügyelték a tantermekben szelektív hulladékgyűjtést, aktivizálták társaikat a minél aktívabb
részvételre. Sokan az előző tanévi feladatukat szerették volna folytatni, ismét elvállalták e
feladatot.
„Energia-járőr” tevékenység
Minden osztályban tanév elején – közösségi megbízásként jelentkezhettek e feladatra a
gyerekek 1-6. évfolyamig. Külön beosztás szerint hetente ellenőrizték főként az alsós
tantermek dekorációját, növényeinek ápolását, tisztaságát. Figyelemmel kísérték az
energiatakarékosságot is – csöpögő csap, égve maradt villany, téli időszakban a hatékony
szellőztetést.
Pontozták a tapasztalt pozitív eseteket és sajnos néha a negatív valóságot is láthatták –
pontlevonás volt az ítélet. A patronáló pedagógusnak mondták el észrevételeiket,
javaslataikat, sajnos ő tanév közben elment az iskolából, a felelősök a második félévben
munkájukat kevesebb lelkesedéssel végezték el. Meg kell reformálnunk e megbízatást.
Használt elemgyűjtés:
Az előző tanévben neveztünk a Re-Bat Nonprofit Kft meghirdetett versenyére, a gyűjtést
elszállítási bonyodalmak miatt az év végéig végezhettük. 622kg használt elemet sikerült
összegyűjteni, nevezett osztályaink közül a 4.a osztály részesült pénzjutalomban, kirándulási
lehetőséget kaptak munkájukért.

Fontos, hogy a lemerült elemeket sose dobják tanulóink a háztartási hulladékgyűjtőbe! Az
iskola épületében elhelyezett gyűjtőedényekbe szerencsére folyamatosan hozzák a gyerekek.
Ismerik e tevékenységük jelentőségét.
Víz világnap
A hagyományosan megrendezett programokon felül igazi színfolt volt az iskolaudvar
kerítésének ismételt feldíszítése e tanévben is. Napközis csoportok, rajz szakkörösök, rajz és
technika tanítási órákon részt vevő tanulók fonták krepp papírral a diákok elképzeléseik
szerint a kerítést s jelenítették meg a vízi világot.
Föld-víz-levegő vetélkedő
Négy fős csapatunk a Föld napi városi versenyen I. helyezést ért el, az egyéni jutalmak mellett
iskolánk részére 75000 Ft buszköltség ajándék utalványt is kaptak. A következő tanévben az
öko-okosok részére szeretnénk kirándulást szervezni.

Energiakövet
Rendhagyó tanítási órán vehetett részt a 8.c osztály október 24-én. Iskolánk volt tanulója,
Gyulánszki Zsuzsanna, a Szegedi Tudományegyetem fizika-matematika tanár szakos
hallgatója a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) megbízásából
energiakövetként tartott foglalkozást. Az energiakövetek óraterveik alapján országszerte 20
általános- és középiskolába látogatnak el és tartanak „szuperórákat”. Örömmel fogadtuk
iskolánkban. E program hangsúlyos eleme a fogyasztók, elsősorban a felnövekvő generáció
energiatudatos szemléletének formálása. Tapasztalatok szerint az általános és középiskolás
korosztály a legfogékonyabb a szemléletformálásra, ezért Energiakövetként szeretnék
élvezetessé és élményszerűbbé tenni a tudatos, gyakorlatban is hasznosítható
energiafelhasználással kapcsolatos ismeretek átadását számukra.
A gyerekek csoportmunkák során számos gyakorlati ismeretet szereztek. Különböző izzók
tulajdonságait ismerték meg, méréseket végeztek, otthonainkban is használatos elektronikai
eszközök fogyasztásával kapcsolatban. Számításokat és méréseket végeztek a mindennapi
vízfogyasztásunk tapasztalatai alapján. A megszerzett ismereteiket feladatlapra rögzítették,
majd megfogalmazták takarékossági ajánlásaikat. Beszélgetéseik kapcsán tanítványaink
következtetéseket vontak le otthonaik energiafelhasználásáról.

Kupakgyűjtés
Folytatjuk kupakgyűjtési akciónkat. Sajnos már nem Bogi számára. Továbbra is szinte az
iskola összes diákja, nevelője, dolgozója különíti el a műanyag kupakokat s hozza be
folyamatosan. Ezzel járulunk hozzá beteg gyermekek gyógyulásához.
Iskolarádió
Az iskolarádió ebben a tanévben is hetente jelentkező műsora mindig tartalmazott Ökoperceket.
Hasznos
tanácsokat,
információkat,
energiatakarékossági
ötleteket,
hulladékhasznosítási tippekkel jelentkezett. A programjainkon riportokat készített.
Öko faliújság, zoldt3.blogspot.hu, Öko- könyvzug – továbbra is az öko-okosság felé
irányította tanítványaink érdeklődését, figyelmét. Komolyan vesszük, a gyermeken keresztül
alakíthatjuk szüleik szemléletét is.
Papírgyűjtés
Hagyományosan ősszel és tavasszal gyűjtjük a papírt. A szülők, nagyszülők nagyon
aktivizálják magukat s lelkesen diktálják be a mérlegelésnél, kinek, melyik osztálynak hozták
el hulladékpapírt. A diákmozgalom szervezi e programot, a legtöbbet gyűjtött osztályt tortával
jutalmazza. A kapott pénzzel tanítványaink számára szervezett programokat tudják
finanszírozni.
Szelektív hulladékgyűjtés
A papírt, műanyagot és a szárazelemet gyűjtjük szelektíven. Minden osztályteremben van
lehetőség a műanyag kupak, a papír és a műanyag hulladék elkülönítésére a kommunális
hulladéktól. Az épületben két helyen van kihelyezve szárazelemgyűjtő tartály.
Karácsonyi hangulat:
December 22-én délelőtt osztálykeretben, délután ünnepi műsorral készültünk a karácsonyi
hangulat megteremtésére. Ehhez kapcsolódóan adományozásra mozgósítottuk a tanulókat.
Karácsonyi ajándék gyűjtést szerveztünk rászoruló gyermekek részére. Azt kértük, dobozba
csomagolva (ráírva, hogy milyen nemű és korú gyermek számára ajánlva) - helyezzék el a
ruhatár mellett, iskolai porta előtt adományaikat. Az összegyűjtött dobozokat az alábbi
gyűjtőhelyekre juttattuk el: Gyermekkórház, Vöröskereszt, Máltai játszóház, Gyermekklinika,
Gemma központ
40 éves jubileum
Az idei tanév iskolánk életében a 40. Őszi programjaink e jubileum körül zajlottak, majd egy
nagyszabású Gálaműsorral zártuk a programsorozatot. Fontos a hagyományápolás, régen
végzett tanítványainkkal a kapcsolattartás. A megrendezett osztálytalálkozók, régi kollégákkal
való beszélgetés színfoltjai voltak e programoknak. Kiállításaink, az iskola dekorációja az
elmúlt 40 évet elevenítette meg. Tanulóink érdeklődve álltak meg egy-egy szelet történetünk
képei előtt.

Az idei tanévben az iskola energetikai felújításon esett át: külső nyílászárókat cseréltek,
korszerűsítették a fűtési rendszert, napelemrendszert szereltek fel, külső szigetelést kapott a
létesítmény, akadálymentes feljárót és mosdót alakítottak ki, illetve kifestették a teljes
épületet. Az intézmény ezt a fajta rekonstrukciót már nagyon igényelte
Egészséges életmód
A dupla testnevelésórákon különféle sportágakkal ismerkednek a tanítványaink külső
helyszíneken már 1990-től az egészséges életmódra nevelés program keretében (pl.: úszás,
kerékpározás, görkorcsolya, jégkorcsolya, pingpong). Célja a tanulók testi, lelki, értelmi,
érzelmi és szociális fejlődését szolgáló egészségfejlesztés és tehetséggondozás, a rendszeres
fizikai aktivitás. Lényege, hogy egészséges életmódra ösztönözzön.

Érzékenyítés
Osztályfőnöki órákon visszatérő vendégeink Kurucsai Szabolcs látássérült+ Elvis vakvezető
kutyája, valamint Farkas László kerekes székes sportoló. Szinte valamennyi tanulónknak volt
lehetősége velük közelebbről megismerkedni. Mindennapi életük eseményeibe engednek
betekintést, válaszolnak a gyerekekben felmerülő kérdéseikre. Hasznos tanácsokat adnak,
hogyan viselkedjünk sérült embertársainkkal a mindennapi életben.
Termosz labor
A Szegedi Radnóti Miklós Gimnáziummal együttműködve reál tárgyak oktatása kapcsán
tavasszal és ősszel biológia, fizika, kémia és földrajz óra keretében e tanévben is
ellátogathattunk a Termosz Laboratóriumba. A tanulók nagyon élvezik labori környezetben
kísérletezve a környezetünk összefüggéseit vizsgálni ezeken az órákon.
Tavaszi témanapok
Víz világnap, Digitális- és Fenntarthatósági témahét, Happy Hét évek óta tanítási óráink
szerves részét képezi. A fenntarthatósági témahéten a környezettudatos gondolkodás, vásárlási
szokások, reklámok befolyásoló hatásáról előadót hívtunk. Magával ragadó előadásával
szembesítette a tanulókat rossz vásárlási szokásainkkal, tippeket, tanácsokat adott.
Országismereti túrák
Sztanó Zsuzsanna testnevelés szakos kollégánknak köszönhetően kollégáink, tanítványaink ez
évben kéthavonta egynapos természetjáró kiránduláson vehettek részt. Bejárták Magyarország
legszebb tájait, megismerték természeti szépségeit. Túráztak a Pilisben, Galyatetőn,
Kékesen…, elfáradtan, feltöltődve, tele élményekkel tértek vissza.
Energetikai felújítás
A tanév végéhez közeledve vált ismertté, hogy iskolánkat a nyár folyamán kezdik felújítani,
energetikai korszerűsítési munkák során. Nagyon várjuk ezt a változást, reméljük, a
következő tanévi oktató munkánkat kevésbé fogja zavarni, akadályozni.
A kollégák körében hatékonyabban kell propagálni a környezettudatossági továbbképzéseket,
a 3 Öko-koordinátor mellé további kollégákat szeretnénk bekapcsolni e képzésbe.
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