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2019 szeptemberében indultunk el ezen a pályázaton. 13 éve vagyunk ÖKO iskola, 

tanulóinkat a környezetünk megóvására neveljük. Ebben a projektben gyakorlati feladattal és 

önálló tevékenységgel is foglalkoztunk. Egy interaktív táblánk van, ezért fontos volt a 

pályázaton nyert összeg egy részét "okostábla" vásárlásra fordítani. A tanulóink érezték, hogy 

milyen jó a kooperatív munka, egymás segítése. A pályázat végrehajtását 15 gyerekkel kezdtük 

el. Ők az akkori 7−8. osztály tanulói voltak. Mivel a 8. osztályosok júniusban elballagtak, így 

ősszel az itt maradt gyerekek mellé újabb tanulók kerületek be a programba. Így a digitális 

oktatás után is 15 gyerekkel folytattuk a feladatok 

végrehajtását. 

Az első csoport is kreatívan vett részt a 

munkában. Az új csoport örült a lehetőségnek, 

hogy ők is alkothatnak, és hamarosan az új 

táblákon dolgozhatnak. Mindenkinek fontos, hogy 

iskolánkban még több interaktív tábla legyen, amit 

megnyertünk, és a gyerekekkel együtt lelkesen 

kezdtünk el használni. 

 

 

Projekt bemutatása, ahol a kiválasztott tanítványainkkal megbeszéltük az éves tervet, 

amelyben az ötleteiket is felhasználtuk. 



01.28. Mit vállalunk? − Kreatív módon, részletes tervvel jöttek, mit szeretnének 

megvalósítani. 

02.11. Szemétszedés – Napsütéses, jó időnk volt. Lelkesen dolgoztak, és örömmel látták, 

hogy milyen rend lett iskolánk környezetében. Tetszett nekik a 

láthatósági mellény és az eszközök, amit a XV. kerületi 

Önkormányzat biztosított.  

    02.18.Otthon hetente −  

A gyerekek önállóan 

figyelték meg a 

háztartásokban, mi kerül a 

szemétbe, milyen módon lehetne a szelektív gyűjtést 

segíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

02.28; 03.06; 03.13. Hulladékszobrászat−A gyerekek otthon gyűjtötték a felhasználható 

anyagokat. Három alkalommal készítették el az alkotásokat. A digitális oktatás miatt véget ért 

ezzel a csoporttal a munka.  

 

Új csapatot állítottunk össze. 

09.11. Hulladékszobor kiállítás − Tavalyi tanítványaink 

boldogan jöttek vissza, és elmondták mennyire sajnálják, hogy már 

nem vehetnek részt a következő programokban. 

09.21. Diák − tanár bemutató −Az új csapat kicsit fontolgatva 

tartotta meg az előadást a hulladékfeldolgozásról és hasznosításról. 

09.25. A gyerekek a Naplás-tóhoz tett kerékpártúrát élvezték, 

mert rég volt közös, iskolán kívüli program. Az egész napos úton 



minden feladatba szívesen kapcsolódtak. A természettudományos tantárgyakat sikerült még 

közelebb hozni, gyakorlatiassá tenni a tanulók számára. Felismerik, ezeknek a tantárgyaknak a 

tanulása nagyon fontos az ő későbbi életükben is. Reméljük, felnőttként is fognak emlékezni az 

itt megtanult dolgokra, és mindenképpen ÖKO-szemléletben, környezettudatosan nevelik majd 

ők is gyermekeiket.  

10.16. FKF előadás − A járványhelyzet miatt nem mehettünk el a tanösvényre, az 

iskolánkba jött az előadó. 

11.06. Szülők, tanárok, diákok a fizika előadóban, a szülők zoom-os programon láthatták, 

ahogy a gyerekek mindenről beszámolnak. 

11.09. Hogyan készül a könyv? −Mivel nem tudtunk elmenni az elsőre megtervezett 

nyomdába, ezt online valósítottuk meg. 

11.13. Reflexió a tantestület előtt − Részletesen és már könnyen kommunikáltak 

tanítványaink. 

11.16. Az alsós tanulók előtt− sokkal több játékkal, rajzzal. 

11.20. A felsős társaknak − már komolyabb feladatlapot is összeállítottak. 

Külön időkeretben szerveztük meg a gyerekeknek a tarisznyafestést. Sajnos a szülők nem 

jöhettek be, így zoom-os foglalkozás keretében tudtuk megvalósítani, hogy ők is lássák ezt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A program végére csak annyit tudunk mondani, hogy a tanítványaink és mi is élveztük a 

színes programokat, a kerékpártúrát, a sok finom falatot és üdítőket.  

Hasonló pályázaton jövőre is örömmel indulunk. 

 

        Vidra Dorottya-projektvezető 



 

 

 

 

 


