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ÖKOISKOLAI MUNKACSOPORT  ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA  

A  2018/2019-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL 

 

A Centenáriumi Általános Iskola 2018. szeptember 1-től nyerte el az ökoiskola címet. 

 

Ökoiskolai munkacsoport:  

o Bodorné Klementisz Irén tanulmányi munkát koordináló munkaközösség, biológia-

földrajz szakos tanárnő 

o Berkes Ferencné, Györgyi tanítói munkaközösség, tanítónő 

o Bolla Anett Készségtárgyakat koordináló munkaközösség, tanítónő 

o Horváthné Sabáli Éva igazgatónő, tanítónő 

o Horváthné Szalai Zsuzsa igazgató helyettesnő, tanítónő 

o Ónodiné Jenei Tímea diákönkormányzatot támogató tanár, angoltanárnő 

o Répási Andrea osztályfőnöki munkaközösség, testnevelő 

o Marosné Szabó Ágnes tanítói munkaközösség, tanítónő 

o Samu Dorina diákönkormányzat vezetője, tanuló 

o Bereczki Rezső gondnok 

 

Célok és feladatok megvalósítása 

 

- A fenntarthatóság hangsúlyozása a mindennapi életben, iskolában, otthon és 

természetes környezetünkben.  

Tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon és programokon valósítottuk meg. 

 

- Környezettudatosság fejlesztése. Minden fórumon és tevékenységi szinten zajlott. 

 

- Ökoiskola fejlesztése, a vállalt feladatok tervezése, végrehajtása: 

I. Ökofaliújság létrehozása Felelős: Bodorné Klementisz Irén, Samu Dorina: a 

hírek összegyűjtése és elhelyezése a faliújságon; Bereczki Rezső: a faliújság 

alapjának elhelyezése a tervezett helyen. Határidő: 2018. szept. 1. 

Az intézményvezetők, Bolla Anett és Samu Dorina segítségével hoztuk létre és 

működtettük. 

II. Esővíztartály elhelyezése a hátsó iskolaudvaron. Felelős: Bereczki Rezső 

Határidő: 2019. ápr.1. 

Tőlünk független technikai okok miatt a beüzemelést el kellett halasztani. 

III. Használj textilt vagy uzsonnás dobozt! Tervezés és a program indítása. Felelős: 

Bodorné Klementisz Irén, osztályfőnökök. Határidő: 2020. jan. 1.  

Az alsó tagozaton már megvalósult.  

 

- Szelektív hulladékgyűjtés szabályos alkalmazása az iskolában és az otthonokban. 

Iskolánk minden emeletén valamint az iskolaudvaron elhelyeztünk a papír és a műanyag 

szelektív gyűjtésére alkalmas színes gyűjtőedényeket.  

Kerületünk otthonait ellátták a papír, a műanyag és a kommunális, vegyes szemét 

gyűjtésére alkalmas kukákkal. Egyes közterületi helyeken az üvegek gyűjtésére 

alkalmas konténereket helyeztek ki. 

Az iskolaudvaron használt sütőolaj gyűjtésére alkalmas kuka működik. 

Az előtérben elhelyezett szabvány gyűjtőbe használt elemeket dobhatunk. 

Szintén itt került elhelyezésre a műanyag kupakok gyűjtőládája. Az ebből és más 

iskolák gyűjtéséből befolyt összeget az önkormányzat egy általában sérült gyermeket 

nevelő, rászoruló család számára utalja át. 

Egész évben a gyakorlatban folytatódott. 
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Papírgyűjtés: évente kétszer. Lásd táblázat! Az októberi különösen jól sikerült. 

- Energiatakarékosság: lámpák lekapcsolása, ha hosszabb ideig nincs foglalkozás a 

teremben, az időjárásnak megfelelő szellőztetés, csöpögő csapok elzárása, elektronikai 

eszközök használat utáni kikapcsolása stb. Pedagógusaink, tanulóink, a gondnok és a 

technikai eszközeink beállításai is ezeket a célokat szolgálták. 

 

- Gyümölcsprogram folytatása. Ingyenes. Szerdánként kétféle gyümölcs és egy dobozos 

gyümölcslé érkezett az 1-6. osztályos tanulók számára. Csütörtökön a romlandóbbat, 

pénteken a tartósabbat, hétfőn a dobozos gyümölcslét kapták meg a gyerekek. Helyi a 

termelő és beszállító. Nagy sikere volt. Zökkenőmentesen folyt. 

A hiányzók regisztrálását és a szétosztást vezette: Marosné Szabó Ágnes. 

 

- Tanulmányi versenyeken való részvétel. Számos környezetvédelmi versenyen vettünk 

részt. Sikereink: A XXVII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti 

verseny kerületi fordulóján Keszthelyi Károly József 6.a osztályos tanuló I. helyezést, 

a budapesti fordulón a IV. legjobb pontszámot; Futó Anett 5.a osztályos tanuló a 

kerületi fordulón III. helyezést értek el. 

Kerületi Biológia csapatversenyen a Páncél Bence Tamás, Samu Dorina és Takács 

Zsófia 8.a osztályos tanulóink alkotta csapatunk IV. helyezést ért el. 

 

- Megemlékezés a hazai és nemzetközi jeles napokról.  

Hagyományként illesztettük a tanév rendjébe. 

o A víz világnapján minden tanóra tananyagába beillesztettük az ivóvíz 

megőrzésének, az édesvíz és a tengerek védelmének fontosságát. 

o A Föld napja alkalmából virágot ültettünk az iskola udvarán. 

o A madarak és fák napja alkalmából rendeztük a „Gazdik találkozóját”. 

 

- Kertvárosi pedagógiai napokon való részvétel. Továbbképzés.  
Számos előadáson és bemutató órán voltak pedagógusaink. 

 

- Részt vettünk a „Fenntarthatósági témahét” programjaiban. 

 A kihelyezett tanórák, kirándulás keretében történő megrendezése (DÖK és Ónodiné 

Jenei Tímea szervezésében) motiváló és eredményes volt. 

 Az egészségnapon a meghívott Szegedi Látványszínház interaktív előadása különösen 

tetszett a gyerekeknek. 

 Tanulmányi osztálykirándulásokon tanulóink a környezetvédelemről tanultak 

gyakorlati alkalmazását is megfigyelhették és gyakorolhatták.  

 Márciusban a Planetárium kihelyezett előadásán a Föld világegyetemben elfoglalt 

helyéről szereztek bővebb ismerkedtek tanulóink.  

 Március 20-án, a 2. Kertvárosi Tavaszi Nagytakarítás során, melyet a XVI. kerületi 

Önkormányzat szervezett, tanulóinkkal kitakarítottuk az iskolaudvart és környezetét. 

 A Környezetvédelmi Világnap előtti utolsó pénteken, 2019. május 31-én dolgozóink és 

tanulóink zöld pólót viselve csatlakoztak a „Zölden Jobb!” mozgalomhoz. 

 

Tanórán kívüli programok, feladatok rendje a tanév során: 

 

Hónap Program Szervező 

2018.08.27. Ökoiskolai 

munkaközösségi 

értekezlet 

munkaközösség 
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2018.08.31. Tanévnyitó értekezlet: 

Ökoiskolai munkaterv 

ismertetése 

intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

2018.09.03.,10.,11. Szülői értekezletek, 

szülők tájékoztatása: 

ökoiskola lettünk, a 

program ismertetése 

osztályfőnökök 

2018.10.13. Kihelyezett tanórák, 

kirándulás 

Ónodiné Jenei Tímea, DÖK 

(Berkes Györgyi) 

2018.10. 15-16. Papírgyűjtés Ónodiné Jenei Tímea 

2018.11.05. Egészségnap 

 

Schőnviszky Ágnes 

2018.11.10.  Pályaorientációs tanítás 

nélküli nap: szakmák a 

környezetvédelemben  

osztályfőnökök 

2018.11.16. Őszbúcsúztató Ónodiné Jenei Tímea 

2018.11. Kertvárosi Pedagógiai 

Napok  

kerületi  

2019.01-től 

havonta  

ISIS 

Az iskolaelőkészítőn is 

foglalkoznak 

környezetvédelemmel 

Berkes Györgyi 

2019.01.25. Félévzárás mindenki 

2019.02.4-5. Szülői értekezletek: a 

szülők tájékoztatása az 

ökoiskola működéséről 

osztályfőnökök 

2019.03. Kerületi versenyek  

2019.03.13. Nyílt nap (a szülők 

betekintést nyerhetnek a 

környezeti nevelésbe is) 

intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes, 

pedagógusok,  

2019.03.18-22. Fenntarthatósági témahét: 

környezetvédelmi tanórák 

tervezése 

 

Bodorné Klementisz Irén, 

Kadó-Koncz Orsolya; 

osztályfőnökök 

2019.03.19-20. Papírgyűjtés Ónodiné Jenei Tímea 

2019. 03. 20.  „Te szedd!” akció Bodorné K. I., osztályfőnökök 

2019.03.22. Víz világnapja, 

a Planetárium kihelyezett 

előadása 

Bodorné Klementisz Irén, 

pedagógusok 

Répási Andrea 

2019. 03. 31. „Zölden Jobb!” akció Bodorné K. I., 

osztályfőnökök, gondnok 

2019.04.27. Családi nap 

Ápr. 22. Föld napja: 

virágültetés 

Berkes Györgyi, Bodorné 

Klementisz Irén, 

osztályfőnökök, gondnok 

2019.05.24. Gazdik találkozója Marosné Szabó Ágnes, Egri 

László 

2019.05.27-28. Szülői értekezletek: az 

ökoiskola működésének 

értékelése 

osztályfőnökök 
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2019.06.11. Tanulmányi 

osztálykirándulások 

osztályfőnökök 

2019.06.12. Projektnap osztályfőnökök 

2019.06.13. Sportnap 

 

testnevelők 

 

2019.06. 27. Tanévzáró értekezlet: 

beszámoló az  

ökoiskola működéséről 

intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

folyamatos 

 

 

A tanév során szerveződő 

programok, versenyek, 

sportversenyek. 

 

 

Versenyeredmények a 2018-2019-es tanévben 

 

A XXVII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny budapesti 

fordulóján Keszthelyi Károly József 6.a osztályos tanulónk a 4. legjobb pontszámot érte el. 

 

Felkészítő tanáraik: Bodorné Klementisz Irén és Kadó-Koncz Orsolya 

 

 

Az április 16-án megrendezett Kerületi Biológia csapatversenyen a Páncél Bence Tamás, 

Samu Dorina és Takács Zsófia 8.a osztályos tanulóink alkotta csapatunk 4. helyezést ért 

el. 

 

Felkészítő tanár: Bodorné Klementisz Irén 

 

 

A Kerületi Katasztrófavédelmi Versenyen a hetedik osztályos Csige Bence, Füzes Veronika, 

Krivarics Nikolett, Luczó Dzsenifer összeállítású csapatunk kiemelkedően teljesítve, a 12 

csapat közül az előkelő 4. helyet szerezte meg. 

 

Felkészítő tanár: Jávor István 

 

 

A Természetjárók Gyalogos Túrabajnokságán – Pilisszentivánon – induló két csapatunk 

ismét felállhatott a dobogóra. 

Arany érem 

A Sárosi Péter, Váradi Péter, Donkó Roland, Horváth Róbert, Sárosi Peti szülei összeállítású 

csapatunk a versenyen az 1. helyen végzett. 

Bronz érem 

A Füzes Veronika, Svrcsek Szelina, Váradi Henriett, Sárosi Eszter és Jávor István összeállítású 

csapatunk a versenyen a 3. helyet szerezte meg. 

 

Felkészítő tanár: Jávor István 
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XXVII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny kerületi 

forduló: 

Keszthelyi Károly József 6.a  - 1. hely a kerület legjobb hatodikos tanulójaként jutott a 

budapesti fordulóba, 

Futó Anett 5.a  -  3. hely  a kerület harmadik legjobb ötödikes tanulójaként jutott a budapesti 

fordulóba.  

 

Felkészítő tanáraik: Bodorné Klementisz Irén és Kadó-Koncz Orsolya 

 

 

A Kerületi Kölyökatlétika Bajnokságon tanulóink kimagaslóan teljesítettek! Minden 

korcsoportban 7-8 kerületi iskola diákjai versenyeztek. 

 

I. korcsoport: 1. hely (aranyérem) 

Az aranyérmes csapat tagjai: Farkas Petra, Gruber Nóra, Láris Alíz, Mádai Maja, Marton Zsófi, 

Udvarhelyi Anna  

A II. korcsoport: 3. hely (bronzérem)  

A csapat tagjai: Béres Zsófia, Gruber Zsófia, Keszthelyi Kristóf, Micskó Milán, Miltényi 

Kamill, Peregli Anna  

III. korcsoport: 2. hely (ezüstérem) 

A csapat tagjai: Farkas Patrik, Nagy Domonkos, Peregli Emma, Svrcsek Szelina, Tatai Ádám, 

Tusják Petra  

 

Felkészítő tanárok: Jávor István, Répási Andrea, Schőnviszky Ágnes 

 

 

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által 2019. február 21-én rendezett 

DIÁKOLIMPIA Teremlabdarúgó Bajnokságon iskolánk II. korosztályos csapata 4. 

helyezést ért el. 

A csapat tagjai:  

Béres Nándor, Fábián Milán, Forintos Erik, Lakatos Gyula Kevin Nyúl Bence, Samu Bence – 

3.a 

Blednik Gábor, Makhajda Zsolt, Veres Olivér – 4.a 

Micskó Milán – 4.b 

 

Felkészítő tanár: Jávor István 

 

 

2019. január 23-án a Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny kerületi fordulóján 

Bakó Brigitta 8.a osztályos tanuló a II. korcsoport (7-8. évfolyam), szólóének kategóriában 

ezüst minősítést ért el. 

 

Felkészítő tanár: Utry Dániel 
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Az iskolánkban rendezett kvalifikáció után 14 tanulónk érdemelte ki, hogy 2018. november 16-

án részt vehessen a KSI SE által megrendezett tehetségkutató sportlövő versenyen, melynek 

a BOK Rendezvénycsarnok lőtere adott otthont.  

Diákjaink közül a fiatalabb korosztály (2006-2009) lézerpisztollyal és puskával, míg az 

idősebbek (2002-2005) légpisztollyal és légpuskával léphettek a lőállásba. Tanulóink remekül 

helytálltak és többen is éremmel térhettek haza. 

 

Lézerpuskával Kállai Keve 6.a osztályos tanulónk, parádés teljesítményével az aranyérmet 

szerezte meg, míg lézerpisztollyal Nagy Balázs (5.a) ezüstérmet szerzett. 

 

A nagyoknál viszont lányaink vitték a prímet. Légpisztolyban a 8.a osztályból Miltényi 

Nikolett 2.helyezést, míg Szepesi Blanka 3. helyezést ért el.  

Szepesi Blanka a légpuskások versenyében is bronzérmes helyen végzett. 

 

 

 

Budapest, 2019. június 15.                                        

 

 

 

                                                                                   Bodorné Klementisz Irén 

                                                                                     munkaközösség-vezető, 

                                                                              az ökoiskolai program koordinátora 


