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A Zöld munkaközösség éves beszámolója
2013-2014-es tanévről
"A földi élet jövője attól függ, hogy képesek vagyunk-e cselekedni. Sokan egyénileg is
megtesznek minden tőlük telhetőt, ám valódi sikert csak akkor érhetünk el, ha gyökeres
változások mennek végbe a társadalomban, a gazdaságban és a politikában."
David Attenborough

Ebben a tanévben már negyedik éve vagyunk Öko iskola, és a "Madárbarát iskola" címet is
viseljük.
2014. január 25-én dr. Dobszay Ambrustól (az OFI Tartalomfejlesztési és Módszertani
Központjának igazgatója) az Ökoiskola oklevélátadó ünnepségen, immár másodszor vehettük
át az Öko Iskola címet ismét három évre.
Iskolánk fontos célkitűzése, hogy a környezettudatos magatartást az egész iskolai közösség
értéknek vallja, és tudatosan alkalmazza.
Nagyon fontos az is, hogy építsük a kapcsolatainkat a civil szervezetekkel, és a körülöttünk
elhelyezkedő Zöld óvodákkal.
Az iskolánkba járó közösség nagyon környezettudatosan viselkedik, szelektíven gyűjti a
hulladékot, és a komposztálót is tudatosan használja.
A projektnapok, családi egészség-, és sportnapok, Öko kirándulások, az Erdei iskola, és a
madarász foglalkozások (Sasoló) fontos szerepet játszanak a diákok szemléletének
formálásában.
Herczeg Barnabás és Vidáné Rudda Ildikó 2013.09.03-án iskolagyűlés keretében ismertette az
Öko kommandó lényegét, és a hetesek feladatait a környezet tudatos viselkedést illetően.
Sajnos nem működött megfelelően ez a szervezet, ezért a következő tanévben több figyelmet
kell erre a feladatra fordítani!
Az előtérben található akváriumok szépen gondozottak, köszönjük Herczeg Barnabásnak,
hogy gondoskodik a halak etetéséről.
Mivel "Madárbarát iskola" vagyunk, így még nagyobb hangsúlyt helyezünk a madarak téli
etetésére, és a madáretetők kihelyezésére. A téli madáreleséget az Alapítvány által adott
összegből vásároltam meg. Mihályi Dórinak köszönöm, hogy az önként jelentkező
napközisekkel feltöltötte az etetőket, megmentve a madarakat az éhezéstől.
Az egészséges életmódhoz kapcsolódik az "Alma program". 2013 szeptemberétől már az
ötödikes, és a hatodikos tanulók is részesültek a gyümölcsből, és az ivóléből.

Elvégzett feladatok:
2013.09.21-én Családi egészség-, és sportnapot tartottunk 9-13 óráig.
Vidáné Rudda Ildikó felvette a kapcsolatot az OMSZ-szal. Egy jól felszerelt mentőautót
küldtek az iskolánkba. A tanulóknak bemutatót tartott a mentőorvos. Tolnainé Darányi Éva
megkérte a Rendőrséget, hogy tartsanak rendőrautó, és rendőrmotor bemutatót. A XI. kerületi
Vöröskereszt Ifjúsági tagozata elsősegély nyújtási gyakorlatokat mutatott be az
érdeklődőknek.
2013.09.16-20-ig papírgyűjtést szervezett Herczeg Barnabás.
A szülők nagyon lelkesek voltak, sok papír érkezett.
2013.09.26-27. tantestületi kiránduláson voltunk a Mátrában. Légrádi- Gurubi Eszter
szervezte.
Október elején a Sasoló hagyományőrző programra az érdeklődés felmérését, a
programok egyeztetését a szakemberrel, Kocsis Zsuzsával, Gurubiné Jónás Katalin végezte.
A 4. b minden hónapban részt vett a Rupp- hegyen az ornitológiai foglalkozásokon.
Gurubiné Jónás Katalin és Vajda Klára kísérte el a diákokat a Sasoló programokra. Köszönjük
nekik.
2013.10.04-06-ig a 6. b osztály projektkiránduláson volt Tarcalon, és megtekintette a
szüreti vigasságokat Tokajban Vidáné Rudda Ildikó osztályfőnök szervezésében. A kísérő
Rózsa Tímea volt.
2013.10.04-05-én az 5. a és az 5.b Pilisi projektkiránduláson volt Fehér Kaplár Attila
osztályfőnök szervezésében.
A kísérő Lefler Judit osztályfőnök volt.
2013.10.04-05-én a 6. a és 6.c osztályoknak Gántra szerveztek projektkirándulást az
osztályfőnökök(Herczeg Barnabás és Gyalog Zoltán).
2013.11.29-én a 6. b osztály a Tropicariumban tárlatvezetésen volt Vidáné Rudda Ildikó
osztályfőnök szervezésében. Kísérő: Gorincsek Mónika
2013.12.07-én iskolánk tanulói a Schönbrunni Állatkertbe látogattak el, Fehér Kaplár
Attila szervezésében. Kísérők: Gurubiné Jónás Katalin, és Lefler Judit
2013.12.12-én az 5. a osztály a budapesti Állatkertbe tett kirándulást, ahol a
Varázshegyben vettek részt műhelyfoglalkozáson Vidáné Rudda Ildikó szervezésében. A
kísérő Kovács Barbara volt.
2014.01.02-07-ig Gyalog Zoltán sítábort vezetett Gerlitzenben.
A munkatervben szereplő hagyományőrző Nemzeti parkos őszi kirándulás nem valósult
meg 2013.09.25-én a Kiskunsági Nemzeti Parkba. Az ok a szülők szeptemberi gazdasági
helyzetével is magyarázható.
Ezt a kidolgozott projektkirándulást a következő tanévben fogja Vidáné Rudda Ildikó ismét
meghirdetni.

2014.02.19-én a 6. b osztály műhelyfoglalkozáson vett részt a Természettudományi
Múzeum Búvár termében Vidáné Rudda Ildikó szervezésében. Kenéz Lívia kísérte az
osztályt.
2014.03.04-én a 4. b osztály madárgyűrűzésen volt Csillebércen.
Szervező: Gurubiné Jónás Katalin Kísérő: Vajda Klára
2014.03.19-én a 6. c osztály műhelyfoglalkozáson volt a Természettudományi Múzeum
Búvár termében Vidáné Rudda Ildikó szervezésében. Gyalog Zoltán kísérte az osztályt.
2014.03.21-én az egész iskolának projektnapot tartottunk a Víz Világnapja alkalmából.
Kisfilmeket néztek meg a diákok, majd népdalokat énekeltek, és teszteket töltöttek ki a végén.
Szervező: Dr. Tölgyessyné Szabó Edit
2014.03.26-án Madártani előadást tartott Kincses László az MME ornitológusa az év
madaráról a túzokról ,az alsó tagozatos érdeklődő diákoknak.
Szervező: Vidáné Rudda Ildikó
2014.04. a Föld Napja kerületi pályázatok kihirdetése, és elkészíttetése .
Felelősök: Tolnainé Darányi Éva és Vidáné Rudda Ildikó
Sajnos az alsó tagozatról nagyon kevés mű érkezett! Kérem, hogy jövőre legyetek aktívabbak!
2014.04.23-án a 6. a osztály a Sas- hegyi Látogatóközpontot fedezte fel Herczeg Barnabás
osztályfőnök vezetésével.
2014.04.25-én került sor a Kerületi Föld Napja rendezvényekre, és a tájékozódási
futóversenyre a Bikás dombon .
Kísérők: Gorincsek Mónika, Gyalog Zoltán, Légrádi- Gurubi Eszter, Vidáné Rudda Ildikó
2014.04.25-én az 5. a és 5.b osztály projektkiránduláson volt Kisbéren Fehér Kaplár Attila
szervezésében. Kísérő: Lefler Judit
2014.04.30-án az 5. b osztály a budapesti Állatkertben kirándult Vidáné Rudda Ildikó
szervezésében.
Kísérők: Lefler Judit és Moravcsik Réka
2014.05.10-én rendeztük meg az iskolai Öko napot. Téma: Az erdő élővilága
Felelősök: Bakay Eszter, Fehér Kaplár Attila és Vidáné Rudda Ildikó
Nagyon jól sikerült, köszönöm mindenki munkáját!
2014.05.12-16-ig a tavaszi papírgyűjtés volt Herczeg Barnabás irányításával.
2014.05.20-23-ig a 4. a és a felső tagozat részére Erdei iskola volt Balatonszárszón.
Szervező: Fehér Kaplár Attila
2014.05.20-án az iskolában maradó felsős tanulókkal Kamaraerdei tanösvényt kereste
fel Gorincsek Mónika és Vidáné Rudda Ildikó
2014. 05.21-én az 1. a és 1.c osztályok Poroszlón voltak a Tisza-tavi Öko centrumban.
Kísérők: Árvai Ildikó, Kozéki Andrea, Radányi Ágnes és Husonyiczáné

2014.05.21-én a 2. b a Tropicariumban volt.
Kísérők: Rózsa Tímea és Szendefiné Suhajda Liza
2014.05.21-én a 3. b és a 3. c osztályok a Szelidi- tóhoz terveztek kirándulást.
Kísérők: Pozsár Erika, Felkai Tímea. Csorba Viola és Hokker Erika
2014.05.23-án a kerületi Madarak és Fák napja vetélkedőn a 4.b és 4.c osztály vett részt.
Kísérők: Bakay Eszter, Gurubiné Jónás Katalin, Vajda Klára, és Tibayné Tariska Anna
2014. májusában az 1. d osztály a Vadasparkban volt.
Kísérők: Kállóné Mirk Veronika és Cserhalminé Láng Andrea
2014.06.06-07-én projektkiránduláson vett részt a 6. a, és 6.b osztály. Útvonal:
Veszprém- Herend- Sobri Jóska kalandpark
Szervezők: Kenéz Lívia és Herczeg Barnabás
Versenyek:
2013.10.17-én az iskolából a Tisza-tavi Ki mit tud?- levelezős hat fordulós versenyére 3
csapattal neveztünk be. A 6. a-ból 1 csapattal Herczeg Barnabás, és a 6. b-ből 2 csapattal
Vidáné Rudda Ildikó. A verseny célja az volt, hogy a tanulók alaposabban megismerjék a
Tisza-tó csodálatos élővilágát.
2013.11.09-én Újbuda Önkormányzatának Környezetvédelmi Csoportja kiírta a több
fordulós Környezetvédelmi vetélkedőt amibe 1 hat fős csapattal( Blaskovics Ákos, Meglécz
Máté, Zeöld Blanka, Bodor Patrícia, Papp Dominika és Péntek László) neveztünk be.
Az Állatok Világnapja alkalmából Vidáné Rudda Ildikó az egész iskolának meghirdetett egy
kreatív pályázatot. A téma az volt, hogy a kedvenc állatot újrahasznosított anyagokból, két-,
vagy háromdimenziós pályamű formájában kellett elkészíteni.
Az 5. b osztályból Csáky Rebeka küldte csak be a lóról készített alkotását.
Mint a Zöld munkaközösség vezetője részt vettem a VI. Újbudai Közoktatási
Konferencián 2013.11.28-án, a témája a "Gondolkodás és érzelem" volt.
Az egészségnevelési koordinátori kerületi továbbképzéseken aktívan jelen voltam.
Nyárra sok tábort szerveznek Kollégáim: biciklistábor a Balatonnál( Káli – medence,
Salföld, és Hegyestű), focitábor, és tájfutó tábor.
A munkatervben kitűzött feladatokat elvégeztük!
Három munkaközösségi foglalkozást tartottam az év folyamán.
Hálás köszönetem mindenkinek az aktív közreműködésért!
Budapest, 2014.06.17.
Vidáné Rudda Ildikó
munkaközösség- vezető

