
 

 

      v végi ÖKO hírlevél 

Januárban az időjárás enyhének bi-

zonyult, így elkezdtük előkészíteni a ve-

teményeskertet, magaságyásokat a tava-

szi ültetéshez. 

A kora tavaszi hónapok sajnos egy 

nem várt tragédiával köszöntöttek ránk. 

Az Ukrajnában kitörő háború esemé-

nyére igyekeztünk szinte azonnal rea-

gálni és ismét gyűjtést szerveztünk a 

Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia 

Karitász munkatársaival együtt, ezúttal 

a hazánkban menedéket kereső ukrá-

nok, kárpátaljai magyarok számára. 

Diákjaink szüleikkel és kollégáink 

bőségesen ajándékoztak tartós 

élelmiszert, játékot, ruhát a menekült 

családoknak. Ezúton is nagyon köszönjük!  

Ahogy pedig a tavasz bekö-

szöntött, kiskertünkben is kezde-

tét vette a munka, márciusban alsó-

saink a tantermekben palántákat 

elővetettek és neveltek, melyeket 

májusban a veteményes kertünkbe 

ültettek a kiskertész szakkörösök. 

Az az ember, aki vak a természet szépségeire, az 

élet örömeinek csak a feléből részesül.  

/Robert Baden-Powell/ 
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Vetettünk salátát, cukkinit, bor-

sót, ültettünk paprika és paradi-

csom palántát. A kertészkedés 

nem csak a haszonnövények ter-

mesztéséről szólt csupán, így az 

udvarra kikerültek a bent telel-

tetett muskátlik, virágok is. A 

szakkörösök nagy gonddal átültették, metszéssel megifjítot-

ták azokat.   

 

Március 26- án volt az egészség- és érzékenyítő na-

punk. Állomásokon keresztül tapasztalhattuk, miként tekint-

hetünk más szemmel 

magunkra, embertár-

sainkra és az egész 

világra. Iskolánk 

nyert a Zöld forgó 

pályázaton, így AR 

kiállítás, VR kvíz, 

játszóház tette gaz-

dagabbá a napunk, 



 

végül az Alma együttes varázsolt fergeteges hangulatot az 

iskolaudvarra, együtt táncoltunk, énekeltük a gyerekek szá-

mára jól ismert slágereket.  

Áprilisban megtar-

tottuk a fenntartható-

sági témahetet, csatla-

koztunk Áder János volt 

köztársasági elnök online 

természetismeret órájá-

hoz, melyben a fenntart-

hatóbb jövőről beszélt és 

hogy tulajdonképpen mi 

magunk, az otthonainkban hozhatjuk el a változást a klímavé-

delemmel kapcsolatban. Az eseménysorozat kapcsán néhány 

diákunk részt vett a Zöld okos kupa online versenyen is. 

Április 28-án megszervezésre került a tavaszi zöldítő 

nap. Ismételten csodássá varázsolták az iskolaudvart szülők, 

gyerekek és tanárok egyaránt. Ünnepélyesen átadtuk az új 

játszóteret és az ősszel elültetett emlék tulipánfát.  
Az ÖKO faliújsá-

gon egész évben sok 

érdekességet lehe-

tett olvasni. Megemlé-

keztünk a madarak és 

fák napjáról, a víz vi-

lágnapjáról, a méhek 

világnapjáról, állatok 

világnapjáról. 

 



 

Májusban nagy öröm ért minket. 96 oktatási intézmény, 

20 145 diák, és 2 178 pedagógus részvételével ősszel zajló 

Mozdulj a klímáért! kampányban a diákjaink által készített 

komposztáló I. helyezést ért el! 

 

 

A tanév folyamán iskolánk tehetségponttá vált. Iskola-

kertünk azonban eddig is lehetőséget nyújtott azon tanulóink 

számára, akik a természet iránt kimagaslóan elkötelezettek, 

szeretnek kertészkedni, a kertben tervezni, építeni, barká-

csolni, kibontakoztatni a kreativitásukat. Ezen tevékenysé-

günket most már a tehetség program keretein belül folytat-

hatjuk. 

 

 

 

 



 

Június 15-én, a Kapocs napon a játék, móka, kacagás, ve-

télkedés vette át a teret az udvaron, az iskolaépületben és a 

réten. Egy rendhagyó huszárbemutatót láthattunk, vendé-

günk volt a Vitéz Lovas és Hagyományőzrő Egyesület, így ha-

zánk természeti értékei mellett diákjaink előtt eleink hazán-

kat formáló tettei is megelevenedtek ebben a lenyűgöző 

1848/49-es szabadságharc korát idéző hadi bemutatóban. 

 

 

 

 

 

 

 

 


