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Október hónapban előkészületünk az október 27-én megrendezésre kerülő 

udvarrendező, kertszépítő napra. 

2 új komposztálót készítettünk a tanulókkal és elhelyeztük a bitumenes pálya 

melletti zöld területen, melyeket a lehullott avarral meg is töltöttünk. A 

szelektív hulladékokat elszállítottuk. 

Megrendeltem az iskolába a szelektív hulladékgyűjtőket. 

Novemberben is még akadt az udvaron avar, ezért a tanulókkal folyamatosan 

szedtük össze és tettük a komposztálóba. 

A hideg közeledtével gondoskodtunk az itthon maradt madarakról. Etetőket 

akasztottunk ki megtöltve finom magokkal (napraforgó, árpa, köles, lenmag), és 

tettünk ki spárgára kötözött pucolt diókat, és karikára vágott almákat. 

Megérkeztek a szelektív hulladékgyűjtők iskolánkba, és felhívtuk rá a kollégák 

és diákok figyelmét, hogy ezentúl oda dobják a szelektív hulladékokat. 

December hónapunk elsősorban az ünnepi készülődésről szólt. December 5-én 

délután ünnepi hangulatba öltöztettük az iskolánkat. Kollégákkal és diákokkal 

díszítettük fel az iskola előterét, a folyosókat, a  tantermeket, és a tanári 

szobákat. Az iskola előterében kapott helyet a feldíszített karácsonyfa és a 

betlehemi jászol. 

Januárban a madáretetőkben pótoltuk a magokat, raktunk ki újabb adag diót és 

almát. 

Diákokkal összeszedtük szemeteszsákba az iskola körül a szemeteket és a 

szelektív hulladékokat különválogatva a megfelelő helyére tettük. 



 

Március 1-én lehetőségem nyílt egy pedagógusoknak szóló újrahasznosítás és 

megelőzés programon részt venni a 15. kerületi újrahasználati és 

hulladékcsökkentő központban. Nagyon sok hasznos információt tudtam meg 

pl. egy tejesdoboz új élete, klímaváltozás, komposztálás fontosság, és hallottam 

pár programlehetőségről is. Kapott az iskola pár kicsi szelektív 

hulladékgyűjtőket, amiket a tanáriba és a folyosókra helyeztünk ki. 

Március 20-án délután tartottuk meg az iskola tavaszi díszítését, amit Somogyi 

Dórival és pár diákkal csináltunk. Papírból vágtunk ki virágdíszeket, pillangókat, 

krepp papírból hajtogattunk függőket, pet palackokból csináltunk díszeket. 

Március 27-én az osztályok öko nap keretében több helyszínre is 

ellátogathattak. 2 osztály a 15. kerületi újrahasználati központba tudott menni, 

ahol körbe vezették a gyerekeket a telepen, utána elmondták a folyamatait az 

újrahasznosításnak és a legvégén pedig játszottak egyet (hulladékokat 

válogattak a szelektív gyűjtőkbe). 

3 osztály az Elektrotechnikai múzeumba látogatott el, ahol a gyerekek pár 

dolgot kipróbálhattak. 

2 osztály pedig a hajóra látogatott el. 

Április hónapban a fő feladatunk az iskola körüli kert és udvarrendezés volt. 

Minden osztálynak a saját kis területét kellett rendezgetnie osztályfőnöki 

órákon. Virágokat ültettek, bokrokat metszettek, és volt még ősszel lehullott 

avar, melyet a meglévő komposztálókba helyeztünk el. Sajnos még van 

zöldhulladék, aminek már nem volt helye, ezért tervben van újabb 

komposztálók készítése. Ehhez próbálunk raklapokat szerezni. Természetesen 

ezeket is a tanulók segítségével szeretnénk megcsinálni. 

Az udvart körbejártuk a tanév végén, hogy van-e esetleg még valahol 

feladatunk. Megnéztük, hogy a következő tanévben hova érdemes még 

madáretetőt kihelyezni. Szóltam a gyerekeknek, hogy ha valaki tud, hozzon 

szeptemberben madáreleséget, és ha van idejük és kedvük, akkor csinálhatnak 

otthon újrahasznosított anyagból madáretetőt. 
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