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2018. szeptember 1.-től ismételten elnyerte intézményünk az Ökoiskola címet, így továbbra is 

célunk a gyermekek környezettudatos szemléletének kialakítása. Szépen gondozott udvar, 

madáretető, saját veteményeskert – messziről is jól látszik a környezettudatosság az iskolánkon, 

amely legfőbb küldetése, hogy a természet szeretetére és védelmére, a fenntarthatóságra 

neveljük a gyermekeket. A tanév elején megfogalmazott Ökoiskolai célkitűzéseinket zömmel 

sikerült megvalósítanunk. Iskolánk nevét Fekete Istvánról kapta. Névadónk a természet 

szeretetére és tiszteletére buzdít mindenkit. Ezen szellemiséget igyekeztünk tanítványainknak 

is átadni a tanév során. Különösen nagy figyelmet fordítottunk a természet megszerettetésére 

tanulóinkkal, a környezet megóvására, a szelektív hulladékgyűjtésre, az egészséges életmódra. 

A 2018/2019-es tanévkezdést idén is technikai és felújítási munkálatok előzték meg. A régi 

vízvezetékrendszer egy részét szakemberek kicserélték, valamint az úgynevezett „bitumenes” 

udvar védőhálója, és a kültéri padok festése is megújult. Örömünkre szolgál, hogy tanulóink 

nagy százaléka kerékpárral vagy gyalog érkezik az iskolába. Új kerékpártartókat helyeztünk el 

a főbejárat közelében, hogy minden kerékpár helyet kapjon. 

Szeptemberben az iskolánk dekorálásával foglalkoztunk. Környezetünk szépítésében a 

természetes anyagok kaptak elsősorban helyet. A folyosókon és minden tanteremben cserepes 

virágokat helyeztünk el. A virágok ápolása a hetesek és ÖKO felelősök feladata volt. A felsős 

folyosón lévő osztály szekrényeket alaposan kitakarítottuk és dekoráltuk ritka növény- és 

állatfajok képeivel. A tantermekben kisebb szelektív hulladékgyűjtőket helyeztünk el, így a 

tanév során tanulóink külön tudták kidobni a PET palack- és papír hulladékokat. Az 

elemgyűjtés is tovább folytatódott a bejáratnál elhelyezett gyűjtőbe.  

Az ÖKO kertet a technika órákon a felső tagozatosok gondozták, délutánonként pedig az ÖKO 

felelősök. A kertet megkapálták, az elszáradt növényeket kiszedték és a sok paradicsomot és 

paprikát leszedték. Ezek a termények az osztályok között szétosztásra kerültek. A kertet 

tanulóink folyamatosan ápolták, gondozták.  

Szeptember 26-27-én rendeztük az őszi PET palack és papírgyűjtést. Az előgyűjtés során, 

valamint ezen a két napon a lelkes diákoknak és szülőknek köszönhetően 27219 db PET 

palackot és 7389 kg papírt sikerült összegyűjteni. 



Októberben a természettudományos órákon megemlékeztünk az Állatok Világnapjáról. Filmet 

vetítettünk a kihalás szélén álló állatainkról. Diákjaink szinte kivétel nélkül nagy állatbarát, 

mindenki tart otthon házi kedvencet, alkalmat adtunk nekik ezek bemutatására is.  

A SPAR Budapest Maraton Fesztivált idén a fővárosi építkezések miatt a szokásostól eltérő 

helyszínen rendezték. Az idei évben a Pázmány Péter sétány adott otthont a két napos 

versenynek. A legtöbb nevezőt delegáló iskolákat 2018-ban is díjazták, a legjobban teljesítők 

sportszerutalvány-jutalomban részesültek. A vidéki iskolák között idén is iskolánk a 164 

benevezett iskolák közül a II. helyezett lett.  

Október 8. – októbert 12. között „Higiéniai hetet” tartottunk, ez volt az első témahetünk. A 

projekt közvetlen célja volt, hogy az intézményünkben tanuló diákok tapasztalatra és tudásra 

tegyenek szert a személyes és mentális higiénia terén. A projekt során megvalósított szabadidős, 

közösségi, és egészségfejlesztési témájú programokba az iskola felső tagozatának tanulóit 

vontuk be. A megvalósított rendezvényekkel főként az egészségük fontosságára hívtuk fel a 

figyelmet. A projekt célja volt, hogy a tanulók korszerű ismereteket és azok gyakorlásához 

szükséges készségeket, tudást szerezzenek az egészségük megőrzése és védelme érdekében. 

Ennek megfelelően bemutattuk és gyakoroltattuk velük az egészséges életmód kialakítását 

támogató tevékenységeket, viselkedésformákat. A projektben fontos szerepet kapott az 

egészségnevelés, a tudatos, igényes, tiszta környezet kialakítása, a délutáni előadások ennek a 

célnak megfelelően kerültek megvalósításra. A projekt során a tanulók a helyes test és száj 

higiénés szokások elsajátítása mellett egymás elfogadására, lelki sérülések 

megakadályozásához is kaptak nagyon szemléletes segítséget.  

A Lengyel Köztársaság 100 éves évfordulója alkalmából rengeteg rendezvényt szerveztek a 

testvérországban. Ennek keretén belül kapott a JUSTITIA SC röplabda szakosztálya is 

meghívást egy gyermek női röplabda tornára, Jaslo városába, október 13- 14-re. Iskolánk több 

tanulója is részt vett a nemzetközi, barátságos tornán. 

Az ötödik osztályosok őszi kirándulást tettek a Fővárosi Növény- és Állatkertbe. Egy 

fantasztikus előadáson is részt vettek, ahol közelebbről megismerték ragadozó madarainkat és 

a vadászgörényt.  

A Természettudományos Délután keretében az 5. és 6. évfolyamos diákokkal ellátogattunk a 

Magyar Mezőgazdasági Múzeumba. Az állandó kiállítás mellett a tanulók részt vettek a „Bűvös 

Erdő” játékos programon, ahol az erdő életközösségével kapcsolatos tudásukat gyarapíthatták.  



Novemberben az ÖKO kertben sor került a termény betakarításra, a virágmagok 

összegyűjtésére, a kertet felkészítettük a télre. 

A régi madáretetőket rendbetettük, újakat is készítettünk. Nagyon sok, felakasztható, műanyag 

önetetős madáretető készült, majd kihelyeztük az iskolánkat övező fákra. A madáretetőkbe 

madáreleséget helyeztünk: kölest, napraforgó magot, olajos magvakat, almát.  

Az iskola előkertjében a település önkormányzatával együttműködve fákat ültettünk. 

Településünkön a hagyománnyá vált Márton napi felvonulásra, délutáni program keretében 

természetes és újrahasznosítható anyagokból lámpásokat készítettünk. A programon főleg 

alsósok és ötödikesek vettek részt.  

Decemberben megrendezésre került a Diákolimpián belül a „Játékos Sportverseny” kategória 

az alsó tagozatos diákok részére. A versenyt két hónapos felkészülés előzte meg. A 

versenyszámok között szerepelt a kötélhajtás, kötélhúzás, váltófutás bottal, labdahordás 

kosárban társ segítségével. A szoros küzdelem végén sikerült megszereznünk a továbbjutást érő 

második helyet, mivel a verseny több fordulóból áll.  

A madáretetőket újratöltöttük. Madárpogácsákat készítettek a 7. és 8. osztályos diákjaink a 

technika órák keretében, mindezek elhelyezésére is sor került az iskola kertjében. 

„Sport hetet” tartottunk, ez volt a tanév során a 2. témahetünk. Minden nap változatos 

programok várták tanulóinkat. Meggyőződésünk, hogy az a gyerek, aki rendszeresen sportol, 

jobb fizikális, egészségügyi állapotba kerül, jobban teljesít az iskolában, távol tartja magát a 

káros szenvedélyektől, hasznosan vezeti le a felgyülemlő feszültséget, lelkileg és szellemileg is 

kiegyensúlyozottabbá válik, tudatosabban éli az életét. 

A karácsony közeledtével természetes- és újrahasznosítható anyagokból, technika- és 

osztályfőnöki órákon, ajándéktárgyakat készítettek tanulóink családtagjaiknak. Sok szép 

alkotás született. Az iskolában a minden évben megrendezésre kerülő karácsonyi vásárra az 

osztályok, osztályfőnökük vezetésével kreáltak karácsonyi dekorációkat. Gyönyörű ajtó- és 

asztaldíszek, dísztárgyak készültek fa hulladékokból és különböző terményekből.  

Januárban megrendeztük a „Fekete István hetet”. A természet a környezetünk része. Fontos, 

mert itt ki tudunk kapcsolódni, pihenni. Közelebb kerülünk a számunkra még ismeretlen 

növényekhez, állatokhoz. Mindenki megörül, ha lát az erdőben egy mókust a fákon, vagy egy 

sünt a levelek alatt. A vadászok , horgászok pontosan ezért szeretik a ,,munkájukat”. A 

természet kiszámíthatatlan, éppen ezért csodálatos. Sokan a gyermekkorukban szeretik meg a 



körülöttünk lévő élő környezetet, így Fekete István is. Délutáni programjaink az író életútjával, 

műveivel voltak kapcsolatban.  

A házi tanulmányi versenyeket januárban tartottuk, melynek témája a természet, a környezet 

volt. 

A testnevelés órákon diákjaink hosszú sétákat tettek a természetben, ellátogattak a településünk 

szélén lévő erdőbe és Szárazhegyre. A séta alkalmával megfigyelték a növényeket és az itthon 

maradt madarainkat. 

Februárban óriási készülődés előzte meg a télűzést. Mindenki, szülők és gyerekek egyformán 

várták a nagy napot, hiszen az eddigiektől eltérő forgatókönyvvel készültünk. Szakítottunk a 

hagyományunkkal és új dologgal próbálkoztunk. Minden felsős osztály képviseltette magát 

egy-egy műsorszámmal, az alsósok pedig egyéni jelmezes versenyt rendeztek. A verseny 

témája a növények és állatok voltak. 

A tanulók új dekorációkat készítettek a tantermükben és megrendeztük a teremszépítési 

versenyt. A DÖK képviselők döntése alapján, az 5.a osztály terme volt a legszebb. Az 

osztályszekrények takarítását is beütemeztük.  

Madáretetők felülvizsgálata, feltöltése is megtörtént. 

Márciusban, a Víz Világnapján, az iskolarádión keresztül kedveskedtek hetedikes diákjaink 

15 perces műsor összeállításukkal az iskolánk tanulóinak. Rövid műsorukban beszéltek a víz 

fontosságáról, versekkel, idézetekkel, zenével gazdagították a műsort. 

A 3. és 4. évfolyamosok ellátogattak a helyi Demkó Kertészetbe, ahol megfigyelhették a 

különböző palánták növekedését. Ezt követően az óvodásokkal virágmagokat ültettek az óvoda 

virágládáiba. 

Az ÖKO kertet a nyolcadikos fiúk felásták, komposzttal növelték a talaj termőerejét. A lányok 

a gereblyézést vállalták. A málnabokrok metszése is megtörtént. Az iskola parkja is rendezésre 

került, a sziklakertet felfrissítettük új növények ültetésével. A bejáratnál lévő virágládákba 

árvácskákat ültettünk. 

Áprilisban a Kinder+SPORT EXTRA program keretén belül megtartottuk az I. 

sportfoglalkozást iskolánkban az alsó tagozatos diákoknak. A játékos bemelegítést követően 

kialakítottuk a csapatokat. A csapatok sorversenyeken, labdás ügyességi gyakorlatokon és 



váltóversenyeken mérhették össze erejüket. A kitűzött cél az volt, hogy mindenki mozogjon, 

jól érezze magát az eseményen és kedvet kapjon a testmozgáshoz. 

A Föld napján filmet vetítettünk a gyerekeknek. Nem mindegy, hogyan bánunk a természettel, 

hiszen saját létünk is ettől függ. Az emberiség túlterjeszkedése agyonnyomja a 

vadvilágot, túlfogyasztunk és túlterjeszkedünk. Az emberiség beavatkozása a természet 

évezredes egyensúlyába veszélyezteti a vadonélők, köztük a beporzó rovarok, növények létét.  

Az ÖKO kertbe 50 darab paprika, 20 darab paradicsom és 10 darab zeller palántát palántáltunk. 

A kertet virágokkal is gazdagítottuk, a föld félárnyékos területére begóniákat és 

bársonyvirágokat ültettünk. Az ültetést követően az ÖKO felelősök gondoskodtak a növények 

öntözésről.  

Májusban a „Madarak és fák napján” a hatodikosok készítettek rövid műsort az iskolarádióba. 

Ez a nap a természet és az élővilág védelmének napja. Fontos, hogy mindenki figyelmét 

felhívjuk e jeles napra, hiszen környezetünk védelme mindannyiunk közös feladata. 

Ebben a hónapban került sor az „Egészséges táplálkozás hétre”, ez volt a tanév során a 3. 

témahetünk. Délutánonként tanulóink meghallgathatták a szakemberek tanácsait, 

megkóstolhattak sokféle zöldségfélét és gyümölcsöt, versenyezhettek. Az egészséges 

táplálkozás ott kezdődik, hogy több friss gyümölcsöt és zöldséget, valamint halat és szárnyast 

kell fogyasztani, és a szénhidrátbevitel csökkentése mellett megpróbálni visszaszorítani a sok 

cukrot, sót és állati zsírt tartalmazó élelmiszereket.  

Iskolánk 10. alkalommal vett részt a Herman Ottó Természetismereti Tesztversenyen. Ezen a 

versenyen a 3., 4., 5. és 6. osztályos tanulók vehetnek részt, akik széleskörű látással, 

tájékozottsággal és magas szintű tudással rendelkeznek a természetismeret terén. A verseny 

háromfordulós. Az országos döntőben iskolánkat 6 diák képviselte, nagy örömünkre egy IV. 

helyezést sikerült elérnünk.  

A tavaszi papír- és PET palack gyűjtés is eredményes volt. A tanév során összesen 18820 kg 

papírt és 57020 db PET palackot gyűjtöttünk. A befolyt összegből az osztályok tanulmányi 

kirándulását támogattuk és a legtöbbet gyűjtők tárgyjutalomban részesültek. 

A Domestos „Tisztább WC, ragyogóbb jövő” elnevezéssel globális egészségnevelési 

programot indított. 2019. május 13-án iskolánkban kihirdetésre kerültek azok az intézmények, 

melyek a nyár folyamán felújításra kerülnek. A mi iskolánk is megnyerte a mosdófelújítást, 

melynek megvalósulása után a következő tanévben már európai színvonalú komfortérzet 

http://fna.hu/hir/fogyovadvilag
http://fna.hu/hir/tulfogynap2018
http://fna.hu/hir/nyersanyagoktulsok19
http://fna.hu/hir/vadonelok2021
https://dietless.hu/zoldsegek-es-gyumolcsok-szezonja/


fogadja tanulóinkat. Fontos számunkra, hogy tanulóink jól érezzék magukat az iskolánkban, 

megfelelő, higiénikus környezetben töltsék mindennapjaikat.  

Minden osztály egy vagy kétnapos osztálykiránduláson vett részt. Előtérbe helyeztük a nemzeti 

parkok, tájvédelmi területek, állat- és növénykertek látogatását.  

A nyolcadik osztályosok a „Határtalanul” pályázat keretében Szerbiába és Romániába utaztak. 

A kirándulás alkalmával megnézték a Kazán-szorost. Ez egy több szakaszból álló, 134 

kilométer hosszú szurdokvölgy része. A szerbiai oldalon utaztak, amit ott Djerdap (Gyerdáp) 

néven nemzeti parkká nyilvánítottak. Egyre több turista keresi fel ezt a természeti csodát. 

Júniusban, a Környezetvédelem Világnapján szemétszedést rendeztünk az iskola környékén. 

Ezt követően környezettudatosság mérésére került sor a tanulók körében, ökológiai lábnyomuk 

kiszámítására. 

A ballagás és az évzáró dekorációja különböző vastagságú és mintázatú papírokból és cserepes 

növényekből állt. A tantermekben lévő cserepes virágokat az osztály tanulói hazavitték, 

vállalva nyári gondozásukat. 

A nyári szünet első hetében az alsósoknak kézműves tábort, a felsősöknek pedig sport tábort 

tartottunk. Mindkét tábor nagyon népszerű, a környező települések iskoláiból is jönnek 

gyerekek. A kézműves táborban díszeket készítettünk szárított virágokból, képeslapokat 

befestett levelekből. Kisebb befőttesüvegeket szép kis kavicsokkal töltöttünk meg, ami 

dekorációnak és ceruzatartónak is kiváló. A sport tábor a sok mozgás és az egészséges 

táplálkozás jegyében zajlott. A gyerekek voltak kalandparkban, uszodában, kerékpár- és 

gyalogtúrán. A kerékpártúránk a csévharaszti ősborókásba vezetett. Ez egy természetvédelmi 

terület a Duna–Tisza köze egyik legváltozatosabb természeti táján, a Csévharaszt térségben 

elterülő homoki erdős sztyepp területén. "Az un. Buckás-erdő vegetációja nyáras borókással 

váltakozó homoksztyepp, melyben védett növényfajok közül a homoki árvalányhaj, a 

báránypirosító állományai tenyésznek, és a fokozottan védett, endemikus tartós szegfű is. A 

terület rovarfaunájában a Duna-Tisza közi hátság ritka fajait találhatjuk meg (pl. futrinkák, 

hangyalesők). A hüllők közül a homoki gyík és a zöld gyík, a madárfaunából a fokozottan védett 

szalakóta említhető. A buckasorok tájképi, geológiai értékei is jelentősek."  Gyalogtúrán a 

Bogárzóban voltunk. A Bogárzó mintegy 150 ha-os kiterjedésével Monorierdő környékének 

egyik legértékesebb területe. A hajdani, homokpusztagyepekkel borított buckavidék egyik 

utolsó, közel természetes állapotban megmaradt darabkája. Több védett, fokozottan védett 

növény- és állatfajjal büszkélkedhet.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%E2%80%93Tisza_k%C3%B6ze
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A9vharaszt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sztyeppe


A tanév során a faliújságaink frissítéséről folyamatosan gondoskodunk. Az osztálydekorációk, 

a folyosókon lévő kiállítások frissítése, cseréje is folyamatos volt. Folyamatos volt az iskola 

udvarának és kertjének gondozása is, a madarak etetése az első fagytól a tavasz beköszöntéséig. 

Rendezvényeinken figyeltünk az ÖKO-tudatosságra, papírtálcát és papír- illetve üvegpoharat 

használtunk.  

„Még a legmodernebb életvitel is végső soron a természettől függ. Ha ártunk az 

ökoszisztémának, magunknak ártunk. Egészséges erdőkre, tiszta vizekre és gazdag 

termőföldekre van szükségünk az ételhez, a tiszta levegőhöz, a gyógyszerekhez és a jó 

közérzethez.” 

(Alice Bell) 

 

 

 

Monorierdő, 2019. június 30.    Fényes Bata Anna 

       ÖKO-csoport felelős 

 

 

Nevelőtestületi értekezleten az éves beszámolót a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. 
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