2019. év végi Ökoiskolai beszámoló

A világ különleges és bonyolult, akárcsak a pók hálója. Ha megérinted egy fonalát,
remegése végigfut az összes többi szálon. Mi nemcsak megérintjük a hálót, hanem bele is
szakítunk."
Gerald Durrell
(Brit zoológus, író)

A programtervben vállalt feladatok megvalósulása

Határidő
Folyamatos

Feladat
Egészségre
nevelés

Június

Erdei
program

Folyamatos

Testmozgás

Folyamatos

Szakkörök
Túra
Foci
Kerámia
Néptánc

Felelős
Minden osztályfőnök

iskola Alsó tagozatos
osztályfőnökök
Minden osztályfőnök

Kiss Ágnes
Nemes Gyula
Bucsek Noémi
Házman Terézia
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Megvalósulás
Egészséges ételekkel,
gyümölcsökkel ellátás szülői
segítséggel.
Higiéniai nevelés mindennapi
gyakorlata. (személyes
higiénia, kézmosás fontossága,
szájápolás, környezet
tisztasága)
Csattogó-völgy
Mindennapi testnevelés órák
szervezése a törvényi
előírásoknak megfelelően,
játékos, élménypedagógiai
módszerekkel gazdagítva
A szakkörök a tervezet szerint
mindennapos gyakorisággal
valósultak meg, a túra szakkor
havi rendszerességgel.

Folyamatos

Házi bajnokság

Nemes Gyula

A Házi bajnokság évtizedek
óta tartó, töretlen
népszerűséggel zajlott, több
száz gyermeket és felnőttet
megmozgatva minden héten.

Április

Egészséghét

Kiss Ágnes

Május végén plakát kiállítás az
egészség témakörében, zöldség
kóstolás és túra verseny

Jeles
természetvédelmi
Március 22.
napok
Április 22.
Víz világ napja
Május 11.
március 22.
Föld napja április
22.
Madarak és fák
napja május 11.
Április 1-12-ig Képzőművészeti
kiállítás
„Növények,
állatok, emberek”

Bucsek Noémi
Kiss Ágnes
Kiss Noémi

A Jeles természetvédelmi
Napokra rajzkiállításokkal
hívtuk fel közösségünk
figyelmét.
(képek mellékelve)

Bucsek Noémi
Kiss Gergely Renáta

Képzőművészeti kiállításunkat
a Városháza Galériában
rendeztük sikerrel, a természet
témakörét általánosságban
körbejárva.

Június

Túratábor

Kiss Ágnes

Mátrafüred Sástó

Március

Sítábor

Kőszeginé Horváth
Ildikó

A sítábor az elmúlt évekhez
hasonlóan sikeresen,
tanulóinkat felbecsülhetetlen
élményekkel gazdagítva zajlott
le.

Április-Május

Növényültetés

Bucsek Noémi

Iskolaudvarunkat kora
tavasztól több száz egynyári
növénypalánta kiültetésével
varázsoltuk szebbé.

Folyamatos

Honlap- zöld hírek Bucsek Noémi
Túri Árpád
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Az ökoiskola rovatban olyan a
környezetvédelem témakörével
foglalkozó cikkeket, ismertető
anyagokat jelentettünk meg,
amelyek nemcsak felhívják a
figyelmet a
környezettudatosság
fontosságára, de a
mindennapokra is nyújtanak
hasznos információkat.

Folyamatos

Bogarászkodás

Alsó tagozatos
osztályfőnökök

A bogárháton foglalkozások,
ráirányítják a figyelmet arra,
hogy a hatlábú élőlények
nélkülözhetetlenek
az
ökoszisztémában. A bemutató
kiegészül az ökoérzékenyítés
programmal, mely a természet
és az emberiség egymásra
utaltságát,
egymással
összhangban való együttélését
hangsúlyozza. A havonta
tartott foglalkozások a 3. és 4.
évfolyamos tanulók számára,
a környezettudatos nevelés
szerves részeként játékos,
interaktív módon mutatták be a
bogarak, lepkék és más
rovarok csodáit.

Folyamatos

Szelektív
hulladékgyűjtés

Minden osztályfőnök

Minden tanteremben szelektív
hulladékgyűjtésre alkalmas
tárolók kerültek elhelyezésre,
melyben az osztályok a papírt
és a műanyagot gyűjtik az
osztályfőnökök felügyeletével.
Ezenkívül:
Veszélyes hulladékgyűjtés:
(elem);-szelektív
hulladékgyűjtés (papír,
műanyag, szerves hulladék,
kupak, vegyes hulladék)

Folyamatos

Öko faliújság

Bucsek Noémi

Az öko faliújság az aulában
került elhelyezésre. Színes,
figyelemfelhívó, tájékoztató
anyagokkal hívva fel a
figyelmet a
környezetvédelemre.

OktóberMárcius

Papírgyűjtés

Ködmen Attila

Az őszi és a tavaszi
papírgyűjtésen 30 tonna papírt
gyűjtöttek iskolánk tanulói.

Folyamatos

Pályázatok
figyelése,
megírása

Bucsek Noémi

A Szebb, virágosabb
kerületünkért pályázaton
virágpalántákat nyert iskolánk
az udvar szépítéséhez,
a Kerületi apró virágoskertek

3

pályázaton 3.a osztályos
csapatunk vett részt
megszerezve az első helyet a
kerületi iskolák közül.
Felkészítő tanár: Csomainé
Molnár Margit
Folyamatos

Természetvédelmi, Minden osztályfőnök
környezetvédelmi
kirándulások

Alsó tagozatosok:
Mogyoróhegy-havonta
Soroksári arborétum

Folyamatos

Iskolagyümölcs

Az iskolagyümölcs program
célja a hazai
gyümölcsfogyasztás
növelésének elősegítése, az
ifjúság táplálkozási
szokásainak javítása, a
köznevelési intézményekben
tanuló gyermekek friss
zöldséggel, gyümölccsel vagy
gyümölcslével történő ellátása.
Iskolánkban ebben a tanévben
is nagy népszerűségnek
örvendett az iskolagyümölcs
program. A gyerekek ízletes,
zamatos almafajtákat
kóstolhattak egész tanévben.
Az elmúlt évek tapasztalatai
azt mutatják, hogy tanulóink
kedvelik, sőt kifejezetten
keresik a gyümölcsöt.
Félévente 2 alkalommal friss
zöldségekből összeállított
kóstoló is szerepelt az
egészséges ételek
népszerűsítését célzó
programban.

Iskola titkár

Programtervben nem szereplő eredmények
Május 18.

Szülők,
diákönkormányzat
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Hagyományteremtő

jelleggel

került idén első alkalommal
megrendezésre az „Egy Nap
Az Iskoláért” program.
A program célja, hogy
önkéntes szülői összefogással
évente/fél-évente egy hétvégi
napon segítse az iskolát
egyszerűbb felújítási, javítási,
szépítési munkák elvégzésével.

Az elvégzett feladatok:
- Homokozó
tisztítás,
talajforgatás;
- Strandröplabda pálya
melletti utcai labdafogó
háló
szerelése,
kötözése;
- Strandröplabda pálya
tisztítása;
- Mázolás: -Padok; Pingpong asztalok; Virágtartók; - Kerékpár
tároló
- Mázolás: -Cserepad; Mobilpadok;
- Sóder terítés
- Kerti tó tisztítása; szökőkút beüzemelése
- Távolugró
gödör
tisztítása, felásása
- Ültetés
- Kosárlabdapálya
vonalazása
- Lombszedés, metszés
Folyamatos

Madarászkodás

Alsó tagozatos
osztályfőnökök

Negyedévente

Iskolaújság öko
rovat

Bucsek Noémi

Május

Kerületi Apró
virágos kertek
kerttervező és
ültető verseny

Csomainé Molnár
Margit
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Havi rendszerességgel tart
interaktív foglalkozást és
bemutatót alsó tagozatos
tanulóinknak a Madártani
Intézet ornitológusa, a
madarak életét a természetben
betöltött szerepüket
megismertetve.
Az iskolaújságban állandó
rovatot indítottunk Ökoiskola
címen, melyben beszámolunk
az eredményekről, valamint
felhívjuk a figyelmet a
környezetvédelemmel
kapcsolatos kérdésekre.
3.a osztályos tanulóink I.
helyezést értek el a kerületi
kertépítő versenyen.

A Brassó Utcai Általános Iskola, 2010. június 6-án
érdemelte ki először az ÖKOISKOLA kitüntető címet,
majd 2014-ben megújította azt. 2018 szeptemberében
vehettük át az Örökös Ökoiskola kitüntetést, melyre
nagyon büszkék vagyunk. A cím 2010-ben történt
elnyerése után megalakítottuk iskolánk ökocsoportját.
Tagjai: Ágoston Attila tanító, Kiss Noémi tanító, Kiss
Ágnes tanár, Bucsek Noémi könyvtáros, Tasnádi András
igazgató. Összeállítottuk az éves munkatervet, aminek a
nagy részét a tanév során meg is valósítottuk. Ennek megfelelően kiemelt figyelmet fordítunk
a környezettudatosságra, arra, hogy tanulóink nagyon vigyázzanak közvetlen környezetükre,
az iskolára, a tantermekre, folyosókra, mellékhelyiségekre, az udvarra és az iskola környékére
is. Természetesen a különböző tantárgyakban - ahol csak lehet – hangsúlyozzuk a
környezettudatosságot. A Brassó Utcai Általános Iskola tanárai az Ökoiskola cím elnyerése
előtt is

környezettudatos nevelést valósítottak meg. A cím viselésével azonban a

fenntarthatóságra nevelés tudatossá vált. Kritériumai megjelennek a tantervben, átszövik az
iskolai élet mindennapjait. Alapelveink szerint a környezeti nevelés a fenntartható fejlődés
feltételeinek megvalósítását szolgálja.
Iskolánkban a környezeti nevelés alappillérei:


-természettudományos kompetencia kialakítása;



-környezettudatos magatartás kialakítása;
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-ökológiai szemlélet
-fenntartható környezet-harmonikus életvitel

A környezeti nevelés az iskolai élet szerves része, jelen van mindennapjainkban. A nevelési
folyamatba bevonjuk a családokat, megpróbálunk kapcsolatot kialakítani a helyi
közösségekkel is. A Szülői Közösség szervezésében például 2019 májusában iskolaszépítő
akció valósult meg, melynek keretében kitisztították a kerti tavat, növényeket ültettek, udvari
játékokat újítottak fel a szorgos szülői kezek. Tanórán kívül is élünk a környezeti nevelés
lehetőségével, például: kirándulások, túranapok, táborok, adott témában megfigyelések,
kísérletek, kutatómunka, gyűjtemények készítése, iskolakert létrehozása, ökofaliújság
kialakítása, ökojátékok szervezése, környezetvédelmi kiállítások, rendezvények, vetélkedők,
projektnapok, egészségnap, versenyek szervezése és lebonyolítása keretében.
Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
 a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a
természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer
megalapozása;  tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet
megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi
környezet zavartalan működését elősegíthetik;  a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten
– a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet
megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel:
 a környezet fogalmával,
 a földi rendszer egységével,
 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,
 a környezetvédelem lehetőségeivel,
 lakóhelyünk természeti értékeivel,
 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan.
A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozásnak a feladata. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő
tevékenységformák szolgálják:
a) a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, Kémia, Földrajz
tantárgyak tananyagai
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b) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;
A környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
 A „Föld napja” alkalmából udvarszépítő program szervezése.
 Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolánkban.
 Elemgyűjtés az iskolánkban.
 Ökoiskola program.
Zöld iskola program.
 Pályázatokon történő részvétel

Büszkeségeink
1. Iharos Sándor Mezei Futóverseny

Máramarosi Rita 8.c 1. hely

Máramarosi Anna 6.a 1. hely

Baier Kristóf 8.c 1. hely
Almádi Gergő 8.a 3. hely
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2. Rajzpályázat
A Csodabogarak Alapítvány „A barlangba esett Bogárkő” címmel meghirdetett
rajzpályázatának Brassó iskolába járó győztesei
A rajzpályázat zsűrizésében részt vettek:
Sasvári Zoltán Bogárháton projekt vezető, a Csodabogarak Alapítvány
kuratóriumának elnöke,
Varga Piroska gyógypedagógus, a Csodabogarak Alapítvány kuratóriumának tagja,
Sajnovits Péter képzőművész, restaurátor
Sasváriné dr. Borbíró Katalin pszichológiai tanácsadó, író, a mese megalkotója
A Csodabogarak Alapítvány harmadik alkalommal hirdette meg rajzpályázatát óvodáknak és
iskoláknak A beérkezett több, mint 400 alkotást a zsűri az alábbi főbb szempontok alapján
bírálta el, minden esetben a korosztályi sajátosságok figyelembe vételével:
-

megfigyelőképesség,
rovarábrázolás pontossága, különös tekintettel az év rovarának ábrázolására
természet közeli ábrázolásmód,
közösségi élmény kifejezése,
különleges technikák alkalmazása;

1. osztály
II. helyezett Tihanyszegi Mária Brassó utca Általános iskola, Budapest
2. osztály
I. helyezett Soltész Júlia Brassó utcai Általános Iskola, Budapest
3. osztály
I. helyzett Ultmann Dalma Brassó utcai Általános Iskola, Budapest
III. helyezett Porteleki Laura, Brassó utcai Általános Iskola, Budapest
4. osztály
I. helyezett Juharos Jadviga Brassó utcai Általános Iskola, Budapest
Különdíjak
Az Év rovarának, a havasi cincérnek az ábrázolása
-

Galamb Gergő 4.a osztály Brassó utcai Általános Iskola, Budapest
Barczikai Boglárka 4.b osztály Brassó utcai Általános Iskola, Budapest

Legjobb mese ábrázolás
-

Bójás Noémi 4. osztály, Brassó utcai Általános Iskola, Budapest

Különleges technika alkalmazása
-

Fekete Anna 4. a Brassó utcai Általános Iskola, Budapest
Sass Kamilla 4. a. Brassó utcai Általános Iskola, Budapest
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-

Kerületi környezetvédelmi vetélkedő

-

Iskolánk 3 tanulója a kerületi környezetvédelmi vetélkedőn 5. helyezést ért el.
Felkészítő tanáruk Fazekas Istvánné. A csapat tagjai: Szilveszter Krisztina 3.b,
Demján Orsolya 3.a, Nemes Marci 3.b Gratulálunk! Büszkék vagyunk rátok!

Föld Napja rajz kiállítás 3.b
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Az Egészséghéten készült plakátok

13
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Sítábor és
Túratábor

Elemgyűjtés

Szelektív
hulladékgyűjtés

Tanulmányi
kirándulások, erdei
iskola

Szelektív
hulladékgyűjtés

„Jeles napok”

Az eddig megvalósult
projektek mátrix

projektek mátrix

Virágültetés

Egészséghét

Bogarászkodás,
madarászkodás

Öko hírek a
honlapon

Papírgyűjtés
Öko hírek faliújság

Iskolaújság öko
hírekkel

Környezetvédelmi
pályázatok

Ökoversíró pályázat

Művészeti kiállítás a 18. kerületi
Városháza Galériában „Növények,
állatok, emberek” címmel

15

