
 

 

    élévi ÖKO hírlevél 

Szeptember 1-én újra 

becsengettek, a sok nyári él-

ményt magunk mögött 

hagyva egy új tanévbe és ez-

zel együtt kreatív tervekkel, 

ötletekkel különböző, isko-

lánk környezetét megszé-

pítő tevékenységbe fogtunk. 

Szeptember hónapban régi és új ÖKO felelősök csatla-

koztak hozzánk, arra szánva az idejüket, hogy iskolánk épü-

lete és udvara tiszta, szép és rendezett legyen. Ennek egyik 

kiemelkedő lépése, nagyszabású feladata volt az október 1-én 

tartott Zöldítő nap. Ezen alkalommal sok szorgos kéz igyeke-

zett virágokkal, növényekkel díszíteni iskolánk udvarát, kis 

kertjét. Szebbnél-szebb hihetetlen mennyiségű dísznövény, 

virágföld és egyéb 

hasznos segítség ér-

kezett. Fáradságos 

munkánknak pompás 

eredménye lett, hála 

a szülőknek, gyere-

keknek és a pedagó-

gusoknak. Az iskola-

kert programhoz 

„Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót 

gyakorolni kell!”   /Bolyai János/ 
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csatlakozva végre elkészül-

tek a magaságyásaink is, 

amiket eddig a járványhely-

zet miatt nem volt módunk 

megépíteni. Tavasszal 

ezekbe az ágyásokba zöld-

ségpalánták kerülnek. 

Októberben csatlakoz-

tunk a „Mozdulj a klímáért!” kampányhoz. Földünk az ember 

kizsákmányoló hozzáállását igen csak megsínyli, tevékenysé-

gével fajok tűnnek el, élőhelyek pusztulnak el, a széndioxid 

kibocsátás mértéke üvegházhatáshoz vezet. Különböző meg-

mozdulások, környezetvédő szervezetek szólalnak fel a rom-

boló emberi magatartás ellen. A kampányban több kis felada-

tot lehetett választani. Éppen ezért kertet rendeztünk, élő 

képet alkottunk a felsős udvaron, a „SAVE THE EARTH!” fel-

irat betűiben foglaltunk helyet, erről felülnézetben fotó ké-

szült, így üzentünk mindenkinek, hogy mindannyiunk szerepe, 



 

felelőssége megmenteni a 

Földet. Egy már megszokott 

programunk volt a Komposz-

táló vetélkedőnk, október 

11-én, melyet kibővítettünk 

a kampányhoz és a kom-

posztálás világnapjához 

kapcsolódva egy komposz-

táló építésével és kidekorálásával. Idén kimondott célunk volt 

az ökoszemlélet megvalósítása is az eseményen, a vetélkedni 

vágyók videófilmet néztek a komposztálásról, majd táblagé-

pen oldottak meg egy online, játékos 

feladatsort, így nem volt szükségünk 

egyetlen papírlapra sem. Ezen a prog-

ramon hatodikos diákok is a segítőink 

voltak. 

Nyerteseink: Mágori Hanga Laura és 

Ökrös Dániel (1.a), Kiss Marcell és 

Maglóczky Tamás (4.a),   Fekete Liza 

és Vojtikovszki Izabella (6.a), Juhász 

Máté és Pozsgai Barnababás (6.b)  



 

Október 4-én megemlékeztünk az állatok világnapjáról, 

novemberben pedig részt vettünk az ökoiskolák online talál-

kozóján, ahol megismerked-

hettünk az európai klímacsúcs 

találkozón elhangzott informá-

ciókkal, kertgondozási ötletek-

kel gazdagodhattunk, valamint 

találkoztunk az ökoszemlélet 

új tevékenységekbe történő 

megvalósulásaival, mint például 

szociális tevékenységek, ön-

kénteskedés.  

 

 



 

 A tél beköszöntével itt-

hon telelő madarainkról való 

gondoskodás váltotta fel az 

őszi teendőket. Rendszeresen 

biztosítunk számukra elemó-

zsiát. Gyarapítottuk a madár-

etetők és élelem lelőhelyek 

számát is. 

 

 

A téli időszakban nem csak a mada-

rakra való odafigyelés a fontos. Kis 

kertész szakköröseink a benti nö-

vényeket ápolják, gondozzák ebben 

az időszakban. 

Idén először gondoltunk egy 

nagyot és felbuzdulva egy jó ta-

pasztalat hallatán, valamint látva, 

hogy a környezetünkben az emberi 

kapcsolatok miként hűlnek ki, hogy 

válik érzelemmentessé, rohanóvá, 

önzővé a világ. Tekintve, hogy 

gyermekeink és mi magunk is érzékenyítésre szorulunk, úgy 

határoztunk, hogy karácsony közeledtével adománygyűjtő   

akcióba kezdünk. Így hát társultunk a Pestszentimrei Római 

Katolikus Plébánia önkénteseihez és a szülők, gyerekek, taná-

rok jóvoltából több mint 50 kg száraz élelmiszert gyűjtöttünk 



 

össze, mellyel helyi rászo-

rulókat támogattunk, 

hogy az anyagi gondokkal 

küzdő pestszentimreiek 

asztalán is legyen az ün-

nepekre étel. A termé-

szet megóvása, szépítése 

mellett kimagasló ökológiai léptékű az embertársainkról való 

gondoskodás. Ezúton is hálásak vagyunk a felajánlásokért! 

Folyamatos feladatunk a szelektív hulladékgazdálkodás 

fontosságának, gyakorlati lehetőségeinek megismertetése a 

gyerekekkel. Ezen apropóból rajzpályázatot hirdettünk, mely-

ben a gyerekek plakátok formájában hívják fel a figyelmün-

ket, miként lehetünk tudatosabbak a hulladék szelektálásban. 

Emellett fontos, hogy tanulóink igénye növekedjen a tiszta-

ságra, rendezettségre, ennek érdekében DÖK-ös és ÖKO-s 

diákok értékelik egész tanévben a teremtisztaságot. 

Januárban az időjárás enyhének bizonyult, így elkezdtük 

előkészíteni a veteményes kertet, magaságyásokat a tavaszi 

ültetéshez. 


