Az ökoiskolai munkaközösség beszámolója
2014/2015-as tanév

Bevezetés
Az ökoiskolai munkaközösség már az ötödik éve működik iskolánkban. A munkaközösség
tagja az iskola valamennyi dolgozója. A munkaközösség vezetője Horváthné Maczkó Katalin.
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A munkaközösség célkitűzései között szerepel az Ökoiskola legfontosabb feladata, a
környezettudatos életre nevelés, az egészséges életre nevelés, a sokoldalú személyiség
kialakítása, amelyhez szorosan kapcsolódik iskolánkban a hagyományőrzés.
Mindezek mellett elengedhetetlen a fenntarthatóságra nevelés.
Az iskola humánpolitikájának alakításában alapvető szempontként szerepelt az ezzel
kapcsolatos módszertani jártasság, ezért csatlakozott iskolánk a Szitakötő programhoz.

Környezetvédelmi nevelést célzó tevékenységek
Az idei tanévben folytatódott környezet-őr programunk, amelyben a 7. és 8. osztályos
tanulók vettek részt. Célunk az volt, hogy a diákok minél inkább magukénak érezzék a
környezetük védelmét, tisztaságának megőrzését.
A hagyományokhoz híven az idén is szerveztünk papírgyűjtést október 6. és 10. valamint
április 20. és 24. között. A gyűjtés, a korábbi évekhez hasonlóan, nagyon sikeres volt, hiszen
megtelt a Zöld-híd Régió Kft hatalmas konténere az 5. nap végére. Emellett a Bonifác
alapítvány papírgyűjtő konténere egész évben az udvaron állt, ösztönözve diákjainkat és a falu
lakóit, hogy gyűjtsék a papírt. Használt elemeket is folyamatosan hoztak gyerekek a
gyűjtőkbe.
A tavalyi kezdeményezés sikerén felbuzdulva, az idén is szerveztünk elektronikai hulladékgyűjtést december 4-én.
Az iskola belső környezetének szépítése érdekében a kollégák folyamatosan gondoskodtak
arról, hogy a faliújságokon és a vitrinekben mindig ízléses és szép munkák legyenek kiállítva,
amelyeket a tanulókkal közösen készítettek el.
Az iskola működtetése során elsődleges szempontunk a fűtés-, víz-, energia-takarékosság,
amelynek feltételei az iskola felújítása során megvalósultak. Az idei tanévben pedig a
tornacsarnok energia-hatékonysági felújítása zajlott.

Törekedtünk arra, hogy környezeti szempontból előnyösebb eszközöket rendeljünk, az
irodai nyomdai munka során pedig, lehetőségünk szerint újrahasznosított papírt használtunk.
Folyamatosan felhívták az osztályfőnökök és a szaktanárok a szülők és diákok figyelmét a
környezet-kímélő iskolaszerek kiválasztására, a tanév végén minden évfolyam számára
tanszer-listát állítottunk össze.
Az iskola udvarán környezetbarát anyagokból készültek a játszóeszközök, a padok, az
asztalok és a fedett pavilon is. Ezek az eszközök nagyon jól szolgálják a különféle iskolai és
szabadidős foglalkozások megtartását.
A 8. osztályosok a ballagás előtti napon egy gesztenye fát ültettek a játszótérre, hogy ez is
szolgálja az itt játszó gyerekek védelmét, hogy valamikor majd a fa terméséből természetes
játékokat, ajándékokat készíthessenek a gyerekek. Emellett szeretnének nyomot hagyni
maguk után, bízva abban, hogy a többiek vigyázni fognak a fa épségére, és talán ezzel
hagyományt is teremthetnek.
Az iskola környékén előforduló madarakat is szeretjük a közelünkben tartani és
megfigyelni télen is, madáretetőinket szorgalmasan töltötték fel a gyerekek.
Részt veszünk a Szitakötő oktatási programban, amely keretén belül az idén is csak
pályázat útján lehetett Szitakötő folyóirathoz hozzájutni. Sikeresen pályáztunk immár a
sokadik alkalommal, így negyedévente 25db ingyen példányt kapott iskolánk ebből a nagyon
színvonalas, tartalmas lapból. A pályázati feltételeknek megfelelően, szeptemberben
munkacsoport alakult a program koordinálására, amelynek tagjai: Gyalog Éva, Nagy Jánosné,
Gigorné Pórlaki Judit, Lévai Andrásné és Horváthné Maczkó Katalin. Egész évben
folyamatosan dolgoztunk a folyóirattal, az elvégzett munkáról negyedévente beszámolót,
feladatokat, képeket küldtünk a központba, faliújságot készítettünk, illetve rejtvényeket
oldottunk meg a Szitakötő honlapján.
Október 17-én a Szitakötő program egyik vezetője, Albert Judit tartott nagyon érdekes
foglalkozást a 4. évfolyam tanulói számára. A foglalkozáson a Szitakötő folyóirat őszi
számának cikkei alapján dolgoztak, a munkába a jelenlévő szülők is nagy élvezettel
kapcsolódtak be. Délután Albert Judit módszertani továbbképzést tartott, amelyen iskolánkból
19 pedagógus vett részt , valamint 3 kolléga érkezett a domonyi általános iskolából is. A napi
programokról fotókat és újságcikket küldtünk a Bagi Hírlap szerkesztőségébe, amelyek a
következő számban meg is jelentek.
A Szitakötő Mit tennél? című pályázatán Szabados Réka könyvjutalmat nyert.
Májusban lehetett pályázatot beadni a következő tanévre, ami ismét sikeres volt és 4-szer
25db folyóiratot nyertünk ismét.

A Gödöllői Katasztrófavédelmi Igazgatóság az idén is megrendezte az általános és
középiskolások számára a vetélkedőt, iskolánkat a 7. és 8. osztályokból Balázs Dávid, Széles
Bernadett, Tüdős Marcell és Dezamics Balázs képviselte, a középmezőnyben végeztek, 9.
helyezést érték el, viszont nagyon sokat tanultak és nagyon jól érezték magukat.

Egészséges életmódra nevelést szolgáló tevékenységek
Az egészséges életmód része a helyes és rendszeres táplálkozás. A tanév elején újból
bekapcsolódott iskolánk az „európai iskolatej” akcióba. A műanyag poharakat összegyűjtjük
és azt falubeli mezőgazdasági termelők hasznosítják.
Az 1.-6. évfolyam tanulói minden nap kaptak egy gyümölcsöt is, ezt szintén akció keretén
belül biztosította számukra az önkormányzat.
Nagyon sok tanítványunk ingyen vagy kedvezményesen kapott háromszori étkezést vagy csak
ebédet, tehát nem maradt senki éhesen.
Az első félévben elkezdődtek az iskola szűrések, szeptemberben az 1. és 2. évfolyamon
volt gyógytestnevelési szűrés, folyamatosan zajlanak az iskolaorvosi és fogorvosi vizsgálatok,
valamint a védőnői tisztasági vizsgálatok.
Különböző sportversenyekkel, sportfoglalkozásokkal motiváljuk a tanulókat a rendszeres
mozgásra. Az ősszel megrendezésre került a mezei futóverseny, amelynek helyi válogatóján
az iskola minden tanulója részt vett. A körzeti versenyen is szépen szerepeltek a képviselőik.
Tankerületi futballtornán szintén jól szerepeltek focistáink, a 7.-8.-os korcsoportban 1.
helyezést értek el. A lányok pedig a Turai Városnapon játszottak barátságos kézilabda
mérkőzést szeptemberben, valamint a tankerületi kézilabda tornán a 2. helyezést érték el.
Iskolánk rendezte az idén is az úszóversenyt, ahol minden korosztályban és úszásnemben sok
érmet szereztek tanítványaink.
Iskolánkban fontos szerepe van a bűnmegelőzésnek, a körzeti megbízott tartott előadást az
5.b és 7.a osztályosok számára január 20-án. A 2. félévben a kartali iskolával közösen zajlott
egy projekt, Válaszd az életet címmel a szenvedélybetegségekről április 28-án, amelyen a 8.
és 6. osztályosokon kívül szülők és pedagógusok is részt vettek.
Június 11-én egészségnapot szerveztünk, amelyen külön dolgozott az alsó és felső tagozat,
jól érezték magukat sok érdekes játékos feladatot oldottak meg. A 8. évfolyam, sajnos, ezen
nem tudott részt venni, mivel ezen a napon volt az idegen nyelvi kompetencia mérés, ami
számukra 10 órakor kezdődött.

Igyekszünk motiválni tanítványainkat a gyalogos és kerékpárral történő közlekedésre,
ennek érdekében az idén is több osztály szervezett gyalogos és kerékpáros túrát, emellett
biztatjuk őket arra, hogy lehetőleg gyalog vagy tömegközlekedési eszközzel járjanak iskolába.

Hagyományőrzéshez kapcsolódó programjaink
A hagyományőrzésnek iskolánkban nagyon fontos közösségformáló szerepe van. Az
ünnepek széppé teszik életünket, lelkileg is feltöltődünk általuk.
Szeptemberben a hagyományos Szent Mihály nappal indítottuk a sort, amelyet a felső
tagozaton összekötöttük a mezei futóversennyel.
Szeptember utolsó napján volt a tanulmányi kirándulás, amely során a gyerekek nagyokat
túráztak, szép helyeket látogattak meg, ismerkedtek hazánk természeti és kulturális értékeivel.
A 8. osztályosok számára az év egyik legfontosabb feladata a pályaválasztás. Október 2-án
Pályaválasztási Kiállításon ismerkedhettek

budapesti és környékbeli középiskolákkal

Gödöllőn osztályfőnökeik kiséretében. Október 7-én egy helyi ácsmester, Nagy József tartott
élvezetes, interaktív foglalkozást a gyerekeknek. November 6-án a szülőket tájékoztattuk a
felvételivel kapcsolatos tudnivalókról. Több iskolából megkerestek bennünket és bemutatták a
lehetőségeiket, valamint az SNI-tagozat etnikai hetének keretén belül roma származású
katonak tartottak előadást a honvédségről, a hivatásról és az esélyegyenlőségről.
A szüreti felvonulás és bál a 8. osztályosok szervezésében az idén is nagy sikerű volt.
Minden évben fontosnak tartjuk a karácsonyi ünnepekre való készülődést, amely a korábbi
évekhez hasonlóan tagozatonként zajlott. Az alsó tagozaton különböző délutáni foglalkozások
keretében, a felső tagozaton hétfőnkénti műsoros gyertya-gyújtással, az SNI-tagozaton pedig
szintén közös foglalkozásokkal készültünk az ünnepre.
Karácsonyi forgatagunkat december 13-án, karácsonyi műsorunkat december 19-én
tartottuk, bízva abban, hogy tanítványaink kellőképpen felkészültek a családi ünneplésre.
Február 7-én tartottuk hagyományos farsangi bálunkat, amely a korábbi évekhez hasonlóan
nagyon sikeres volt.
A február és március a versenyek és a felvételik jegyében telt el. Diákjaink szépen
szerepeltek a versenyeken, nyolcadikosainkat pedig kivétel nélkül felvették az általuk
megjelölt iskolák valamelyikébe.
8. osztályosaink május 4-én adhattak számot tudásukról a vizsga keretein belül, ezalatt
alsós diáktársaik izgalmas kerékpáros vetélkedőn és bemutatón vehettek részt, amelyen a
rendőrség képviselői is jelen voltak.

Május 2. hetében rendeztük hagyományos erdei iskolánkat, a 3.a osztályosok Kemencén, a
felső tagozatosok pedig a bánki Őkoland táborban töltöttek el 4, illetve 5 szép napot.
Az utolsó hét is a szokásos sokszínű programok jegyében telt, a diákönkormányzat napját,
a tanulmányi kirándulást, az egészségnapot és a vidámballagást tartottuk ekkor.

Befejezés
Az idei tanév is rendkívül gazdag, eseményekben bővelkedő volt, reméljük, minden
diákunk talált a programok között számára érdekes feladatot.
Minden kollégámnak köszönöm segítőkész munkáját! A nyárra kellemes kikapcsolódást,
feltöltődést kívánok.

Bag, 2015. június 15.

Horváthné Maczkó Katalin
munkaközösség-vezető

