Öko beszámoló 2015/2016
2. félév
A 2.félév projekthéttel indult, ezeken a napokon nagyon sok olyan projekt volt, amely a
fenntartható fejlődés szellemében zajlott.
A természettudományi munkaközösség „A farm, ahol élünk” projektje keretében a tanulók
az egészséges táplálkozás, egészséges életmód témakörét is feldolgozták. Házi készítésű
ételek is készültek, pl. aludttej. A projekt végén elkészítettek egy 2*2 méteres makettet,
melyen egy igazi magyar tanya épületeit, növényzetét és állatvilágát jelenítették meg.
A magyar munkaközösség időkapszulát helyezett el az iskolában.
A többi projekten is volt sok öko szemléletű előadás, foglalkozás; német nyelven többek
között például a környezetbarát játszóterek építéséről és fenntartásáról volt szó.
2.félévben márciusban osztályfőnöki órán tavaszi nagytakarítást tartottunk, rendbe tettük
az osztálytermeket, ezzel a tanulókat motiváljuk, hogy jobban figyeljenek környezetük
tisztántartására.
Márciusban rendeztük meg a Budapesti Két Tanítási Nyelvű Iskolák Angol Nyelvi Versenyét,
közel 100 résztvevővel. A rendezvényt környezettudatosan szerveztük, a büfétől kezdve
egészen az ajándékok csomagolásáig mindenre figyeltünk, hogy a lehető legkevesebb
hulladék keletkezzen.
Szakórákon, osztályfőnöki órákon és bemutató órákon voltak egészségnevelési és drog
prevenciós programjaink.
Sportversenyeken vettünk részt, valamint a már hagyományossá vált XIII. kerületi
városismereti versenyen.
Gondoztuk az Öko –faliújságot, az, Öko linket a honlapon, a könyvtári öko polc anyagait
folyamatosan frissítettük. Könyvtárosunk sikeresen pályázott különböző szaklapokra,
magazinokra, a Természetbúvár és a Geo magazin a legnépszerűbbek a diákok között.
Tapasztalatcserét folytatunk más ökoiskolákkal, testvériskoláinkkal, külföldi partnereinkkel a
Határtalanul és az Erasmus+ projektek keretében.
Folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtést (használt elem, fém, műanyag, papír, üveg, kupak).
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A tanév során kb. 130.000 kupakot gyűjtöttünk
A kupakgyűjtésben részt vettek: a 9knya, 9b, 9d, 10.c, 10.d, 11.a, 11.c, 11.d, 13.c és a 14.a
osztály.
A legtöbb kupakot gyűjtötték:
9.d osztály kb. 40.000 kupak
11.c osztály kb. 30.000 kupak
9.b és 11.a osztály kb. 22.000 kupak
Köszönjük az osztályoknak,
újrahasznosításra.

és

osztályfőnökeiknek,

hogy

a

kupakokat

leadták

A közösségi szolgálat keretében tisztán tartjuk a Népszigetet, a Duna part és a Rákos patak
egy szakaszát.
A tanév végén Öko szemléletű kirándulásokat szerveztünk környezet- és tájvédelmi
területekre, tanösvényekre, Magyarország legszebb természeti tájaira.
A 10.c osztály , osztályfőnök Kuli Anna a Magyar Természetvédők Szövetsége által kiírt „A 7,5
milliárdos kérdés”
országos környezeti- és globális nevelési 3 fordulós vetélkedőjén
3.helyezett lett, ezáltal osztálykirándulását egy nappal meghosszabbíthatta. Bodrogolasziban

kirándultak, ahol igazi nomád körülmények között fedezhették fel a tanyasi élet rejtelmeit.

Az öko tevékenységeket az egyes munkaközösségek beszámolói részletesen tartalmazzák.

Budapest, 2016. június 22.
Gyenge Gyöngyvér
öko-koordinátor

2

