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Az ÖKO Iskola cím megújítását megpályáztuk, s elnyertük a címet.  

Az ÖKO programok idén is középpontban álltak, s a márciusig tervezett programok meg is 

valósultak. A megvalósításában tevékenyen vett részt az intézmény szinte minden szereplője. 

Folytattuk az eddig sikeresen végzett szemléletformáló tevékenységünket a tanórákon és a 

szabadidős tevékenységek alkalmával. 

A Világ legnagyobb tanóráján a Környezettudatossággal, a Biodiverzitással foglalkoztunk. 

Nagy sikere volt a diákok körében a „Klímatudatosság” előadásnak. 

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában: papír, műanyag, műanyag kupakok, száraz elemek 

Több éve gyűjtünk szelektíven. Erre minden osztályban külön papír- és műanyaggyűjtők 

valamint a folyosókon külön kupakgyűjtők találhatók. A száraz elemek gyűjtésére az iskola 

bejáratához közel található egy gyűjtő, amit a szülők is használnak. A papírgyűjtés ősszel 

megvalósult, de a tavaszi elmaradt a veszélyhelyzet miatt. A kupakgyűjtés jótékonysági célt 

szolgál, egy-egy újpesti gyermek egészségi állapotának javításához járul hozzá. 

Minden éven bekapcsolódunk a TESZEDD! – ÖNKÉNTESEN A TISZTA 

MAGYARORSZÁGÉRT országos programba. A 2020. április 23-26. között meghirdetett 

akció a járványügyi helyzetre való tekintettel más időpontban kerül megrendezésre.  

Tovább folytattuk a „Vesd bele magad” programot, gondoztuk az iskola előkertjét. Rengeteg 

virág, bokor és fa ültetésére került sor a tanév során az udvaron és az előkertben is. Gyönyörű 

volt az iskolánk tavasszal, sajnálatos, hogy a gyerekek nem élvezhették a csodálatos virágokat 

minden nap. 

Témahetek megszervezése, lebonyolítása, tapasztalatok: 

A témaheteknek már hagyománya van a Csokonaiban, hiszen már a 2015/16-os tanévben is 

részt vettünk ezeken.  

A 2019/20-es tanévben két témahéten valósítottunk meg programokat, a pandémia miatt a 

fenntarthatósági témahét elmaradt. A Pénz7 idén is nagyon sikeres volt iskolánkban. 

A témahetek egyre több pedagógust és diákot mozgatnak meg. A részletekről a weboldalunkon 

tájékozódhatnak. 

Sajnos a „Fenntarthatósági témahét” mellett, a Környezettudatosságot fókuszba helyező 

előadássorozatot (Pólus mozi) sem tartották már meg. Talán jövőre lesz lehetőség a pótlásra. 

Új vállalásként az energiatakarékosságot és a Víz Világnapja köré szervezett programokat 

jelöltük meg. Elkezdtük az energiatakarékosság programjának kidolgozását a DÖK 

bevonásával. A DÖK-kel való együttműködést fontosnak tartjuk, amiben iskolánk DÖK vezető 

tanára kiváló partner!  Sajnos a Víz világnapjára tervezett programunk a veszélyhelyzet miatt 

elmaradt. 



Ebben az évben ismét iskolánk adott otthont az Erdőmentők Alapítvány egy programjának 

(Fecskefészek építés). Az Erdőmentőkkel továbbra is szoros együttműködésben vagyunk. 

Madáretető és odú ellenőrzést, madáretetést a Farkas erdőben az Erdőmentők irányításával 

végzik a diákjaink novembertől március elejéig, ezekért közösségi szolgálati órákat kapnak. 

Idén a madáretetésre nem volt olyan nagy szükség a nagyon enyhe tél miatt, ellenben az erdő 

takarítására igen, ezt több alkalommal tették diákjaink szintén a közösségi szolgálat keretében. 

Az egészséges életmódra nevelés kapcsán a következő programokat szerveztük 

tanítványainknak: 

Vitamin-nap (Zöldség-gyümölcs nap): március 5-én az első két szünetben a szülők 

gyümölccsel, zöldséggel kínálták a gyerekeket. A program célja, hogy megkedveltesse a 

zöldségeket, gyümölcsöket a gyerekekkel, és emelje a korosztály zöldség-, 

gyümölcsfogyasztását. Így hozzájárul az egészséges táplálkozási szokások kialakításához.  

Részt vettünk az őszi Újpesti Futó-és Kerékpáros fesztiválon, sajnos a tavaszi fesztivál 

elmaradt. 

Tanórán kívül: tanulmányi kirándulások, sportnapok, táborok, projektnapok 

Csatangoló (ősszel havi egy kirándulás) 

Osztálykirándulásokon minden osztály minimum egy napon, ami a közösségformálás mellett 

az egészséges életmódra nevelés terén is kihagyhatatlan lehetőség (túrázás, különböző 

sportjátékok stb.). Itt az osztályfőnököknek iskolai kereteken kívül lehetőségük van a diákokkal 

kötetlen formában beszélgetni, így a mentálhigiénés prevenció nagyszerű színterei ezek az 

alkalmak. Sajnos a tavaszi osztálykirándulások a veszélyhelyzet miatt elmaradtak, szeptember 

második hetében szervezzük majd meg a kirándulásokat, amennyiben a vírushelyzet lehetővé 

teszi. 

Alsó tagozaton februárig minden hónapban két kirándulás/túra valósult meg Gyöngyösi Péter 

vezetésével.  

Legyen tisztább a Farkaserdő! - Ezt a programsorozatot Gyöngyösi Péter kollégánk indította 

2015. január 21-én. Azóta folyamatosan járja a gyerekekkel az erdőt, és gyűjti az elhagyott 

lomokat, szemetet. Ebben a tanévben is több alkalommal szervezett erdő tisztító sétát. 

Gyöngyösi Péter kollégánk vezetésével ősszel ismét kitakarították az önkormányzat Velencei 

Gyermek és Ifjúsági Táborát. 

Az osztálykirándulások, a környezet-és egészségtudatos gondolkodás fejlesztése, alakítása 

iskolánk minden pedagógusának szívügye. Ide tartoznak a „Határtalanul” kirándulások is, 

melyen minden évben részt vesznek a hetedik évfolyamos tanulóink, de sajnos az idén 

elmaradtak a kirándulások. 

A pedagógiai munkában folyamatosan (tanórán és tanórán kívül) megjelenik a fenntarthatóság, 

valamint a környezet- és egészségtudatosság. Kiemelt célunk az elnyert ÖKO Iskola cím 

megtartása, mindent megteszünk annak érdekében, hogy három év múlva elnyerjük az 

ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet. 

 

Budapest, 2020. 06. 16.                                                          Jósa Erzsébet  


