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A Zöld munkaközösség éves beszámolója
2014-2015-ös tanévről

„Azok az emberek, akik elpusztítják a Földet, megérdemlik, amit kapnak. A környezet
meggyilkolása a legnagyobb bűn, amit csak ember elkövethet.”
(Jeff Abbott)
A Zöld munkaközösség 13 tagból áll, és kiterjed az egész iskolára, hiszen a
környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, az energiatakarékosság mindenkinek a szívügye
kell, hogy legyen, és el kell érni azt, hogy a mindennapi oktató munkánkat is behálózza.
Az egészségvédelem szintén fontos pillére az életünknek, amelyre, kirándulásokkal, és
egészséges ételek fogyasztására ösztönzéssel próbáljuk felhívni tanulóink figyelmét.
A munkatervben kitűzött feladatainkat teljesítettük. Köszönöm minden Kollégámnak, és
munkaközösségünk összes tagjának, hogy áldozatos munkát végeztek.
A munkatervünkben meghatározott fő célkitűzéseink voltak a 2014-2015-ös tanévre:
− A természet tisztelete
− Az iskola ÖKO profiljának fenntartása, és bővítése
− A környezetbarát szemlélet kiterjesztése az iskola minden tagjára
− Az iskola minden tagjának bevonása az Öko programba
− Növényápolás-, az iskola zöldítése, a komposztálás felügyelete
− .- Madárvédelem, kapcsolat az MME szervezetével
− -A Sasoló program fenntartása, és új osztályok bevonása az ornitológiai előadásokba
− -A TEK (Öko kommandó) működtetése
− Energiatakarékosságra ösztönzés (Verseny az osztályok között!)
− Iskola gyümölcs, és zöldség program 1-6. osztályig
− A szelektív hulladékgyűjtés folytatása
− Évente 2x papírgyűjtés (ősszel és tavasszal)
− Erdei iskola, és nyári táborok szervezése
− Hagyományőrző Nemzeti Parkos kirándulások tavasszal
− Tanár továbbképzés a Duna-Ipoly NP szervezésében ( terepgyakorlat)
− Kapcsolattartás civil szervezetekkel (HUMUSZ, Öko Pannon)
− Kapcsolatfelvétel civil szervezetekkel (KÖRLÁNC, Zöld Szív)
Teljesített feladataink
Augusztus
2014.08.25-én alakuló munkaközösségi értekezletet tartottunk, ahol új tagokat vettünk fel
közösségünkbe. Megbeszéltük az éves célkitűzéseinket, az elvégzendő feladatokhoz
felelősöket rendeltünk! Felelős: Vidáné Rudda Ildikó

Szeptember
2014.09.05. A Sasoló ornitológiai program meghirdetése az osztályoknak. Csak két osztály
jelentkezett ( 1.b és 5.a). Felelős: Gurubiné Jónás Katalin
2014.09. 10-én Átadták a várva várt Kerékpár tárolót az udvaron. Köszönet a Polgármesteri
hivatalnak! Felelős: Fretyánné Kozma Éva
2014.09.02-án iskola gyűlés keretében elindítottuk a DÖK-kel közösen az iskolai TEK-et.
Kiosztottuk a kitűzőket, és osztályonként a füzeteket. Sajnos az Energia kommandó= TEK
nem mindenhol működött!
Felelősök: Herczeg Barnabás és Vidáné Rudda Ildikó
2014.09.15-19-ig őszi Papírgyűjtés volt.
Felelős: Herczeg Barnabás
2014.09.26-27-én Tantestületi kiránduláson vehettünk részt a Bükki Nemzeti Park területén,
Lillafüreden. Miskolcon a Herman Ottó Múzeumban a természettudományi kiállítást néztük
meg. Szervezők: Fehér Kaplár Attila és Herczeg Barnabás
2014.10.02-án az 5.a osztállyal a Budakeszi Vadasparkba tettünk egy kirándulást, az Állatok
Világnapja alkalmából. Felelős: Vidáné Rudda Ildikó, Kísérő: Gorincsek Mónika
2014.10.18-án Őszi családi-, egészség-, és sport napot tartottunk az egész iskola tagjainak.
Nagyon sok program színesítette ezt a napot. Előadás hallgathattak meg az allergiáról, volt
újraélesztési állomás ambu babával. Váltóversenyek, és kerékpáros bemutató színesítette a
napot. Felelősök: Árvai Ildikó és Vidáné Rudda Ildikó
November
2014.11.07.-én kihelyeztük az újabb madáretetőket az udvarra, és a napközis Gyerekek
segítségével hetente többször is feltöltötték napraforgómaggal.
Felelősök: Mihályi Dorottya és Horváthné Erdős Virág
Köszönjük az Alapítványnak az anyagi támogatást, amit az eleségek megvásárlásához
nyújtottak!
2014.11.26-án A HUMUSZ által szervezett Öko Iskolák találkozóján voltam, a Kós Károly
Általános Iskolában , ahol az Öko iskolák szerepéről esett szó.
Január
2015.01.28-án az 5.a osztály téli türája, és szánkózása elmaradt a Normafánál, mert nem esett
elég hó! Szervező: Vidáné Rudda Ildikó, Kísérő: Gorincsek Mónika
Március
2015.03.04-én A meghirdetett Környezetvédelmi nap elmaradt.
2015 márciusában az MME rajzpályázatára küldtünk be munkákat. A téma a búbos banka és
a dunai tarajos gőte volt. Részt vettek az 1.b, a 2.d, a 2.c, az 5.a, a 6.b és a 8.a tanulói.
Felelős: Vidáné Rudda Ildikó

2015.03.15-én meghirdettük a Tavasz ébredése, és szépségei fotó-, és rajz pályázatot a
felső tagozatos diákok részére. Felelős: Vidáné Rudda Ildikó
A beérkezett pályaművekből kiállítást rendezett Vidáné Rudda Ildikó. A legszebb alkotásokat
ősszel bekeretezve kihelyezzük a folyosókra, frissítve a dekorációt.
2015.03.28-án egész napos hagyományőrző kirándulást szerveztünk a Hortobágyi
Nemzeti Park területére.
Szervezők: Gurubiné Jónás Katalin és Vidáné Rudda Ildikó
Április
2015.04.09-én a kerületi Föld napja rendezvényhez kapcsolódva, a pályázati lehetőségeket
hirdettünk meg az alsó-, és felső tagozaton.
Felelősök: Gorincsek Mónika, Tolnainé Darányi Éva és Árvai Ildikó
Nagyon sok szép rajz, és pályamű érkezett. 33 tanulónk nevezett az Újbudai Földnapi
rendezvényre. Knap Inez 2. és Verő Bianka 3. helyezett lett a rajzpályázaton.
2015.04.22. Kerületi Föld Napja rendezvény, és tájékozódási futóverseny.
Felelősök: Homér Nóra és Vidáné Rudda Ildikó
2015.04.17-19-ig 3 napos Öko kiránduláson volt az az 5. a osztály Pénzesgyőrben a
Pangea központban. Kirándultak Bakonybélbe, ahol az Erdők Házát, és a Pannon Csillagdát
nézték meg.
Szervező: Vidáné Rudda Ildikó Kísérő: Mihályi Dorottya
2015.04.23-án a Sas-hegyen ingyenes vezetéssel egybekötött túrára volt lehetőség, a
jelentkező osztályoknak. Ez a program is a Föld napi rendezvényekhez kapcsolódott. A 3.b,
4.b, 5.a, 5.b, 5.c osztályok vettek részt a XXI. „Föld napi” Sas-hegyi túrán.
Felelős: Vidáné Rudda Ildikó
Május
2015.05.07-én a betervezett Állatkerti sétán az 5. a nem vett részt, a sűrű programok
miatt.
2015.05.11-15.-ig tavaszi papírgyűjtés volt.
Felelős: Herczeg Barnabás
2015.05.16-án (szombaton) Tavaszi családi sportnap volt
Felelős: Fretyánné Kozma Éva
2015.05.18-án ÖKO NAP ( Állomások+feladatok) volt az iskola diákjai részére. Újdonság
volt, hogy bevonták a szervezők a DÖK képviselőit is ebbe a fantasztikus programba.
Felelősök, szervezők: Horváthné Erdős Virág, Felkai Tímea és Kozéki Andrea
Téma. Újrahasznosítás
Jól sikerült, érdekes feladatok voltak pl.: Pet foci
2015.05.19-22-ig Erdei Iskola volt a Balaton – felvidéken, Pálkövén a 4. évfolyam, és a
felső tagozat számára
Voltunk a Folly Arborétumban is.
Szervező: Fehér Kaplár Attila

2015.05.22-én került sor a Kerületi Madarak-, és Fák Napja rendezvényre.
Felelős: Tolnainé Darányi Éva és Szolnoki Tamásné.
2015.05.11-16 Tavaszi papírgyűjtés
Szervező: Herczeg Barnabás
Június
2015.06.06-án Énekkari kirándulás volt a Vadasparkba
Szervező: Majer Zsuzsanna
2015.06.11-én Dunai hajókázáson vettek részt a „kis csillagok”. Ez jutalomkirándulás
volt, azon tanulóknak, akik kiváló versenyeredményeket értek el az év folyamán. Az
Alapítvány támogatását köszönjük!
Szervezők: Tolnainé Darányi Éva, Fretyánné Kozma Éva
Terveink 2015/2016-ra:
− Kiállítás rendezése az őszről
− -Szeretnénk, ha az udvari kerítés mellé szép bokrokat lehetne ültetni ősszel, például az
őszi családi napon.
− Nemzeti Parkos Kirándulás a Fertő- Hanság Nemzeti Parkba
− Papírhasználat csökkentése Pl.: A tanmenetek ne papíralapúak legyenek, hanem
mappában legyenek tárolva
− Nyáron lesz Kerékpáros tábor 2015.06.29-07.03-ig Tata- Várgesztes térségében.
− Szervező: Fehér Kaplár Attila
− Gurubiné Jónás Katalin Ispángra szervez tábort az alsó tagozatos diákoknak
augusztusban.
Jó pihenést kívánok Kollégáimnak a nyári szünetre!
Budapest, 2015. június 22.
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