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Szeptemberben, az ökoiskolai munkatervnek megfelelően
gyakorlatorientált
(rész)osztályprogram keretében a tanulók az iskola udvarának és kertjének a szebbé tételében
több alkalommal is segédkeztek a 9/Ny osztályból.
Szintén tanév elején a diákönkormányzat jóvoltából, a 9.A osztály több tanulója is lelkesen
nekikezdett az iskolaújság elkészítésének.
Októberben a virághagymák felszedésére került sor. Továbbá október 14-én a XIII. kerületi
diákolimpia kispályás labdarúgó kupán vettek részt tanulóink. Iskolánkat több osztály is
képviselte. A fiatalok eredményesen szerepeltek: 2. helyezést értek el. Köszönjük felkészítő
tanáraik: Rácz Eszter és Kovács Péter munkáját!
Novemberben, decemberben a 9/Ny tanulói és a 3/11.C-ből Keksz Bence és Lipcsei Róbert
segítettek a madár sziluettek kivágásában. A kivágott matricák a tantermek, folyosók ablakain
találhatók, szerepük pedig az, hogy az üveg visszatükröződéséből megakadályozza, hogy
repülő barátainkkal bővüljön az iskolába járók száma.
November 22-én a 9/Ny tanulói a Hármashatár-hegyre kirándultak. Útjuk a Virágos-nyergen
és a Guckler Károly úton vezetett a kilátóhoz. Remek idő volt, jó hangulatban telt a délutánjuk.
December 4-én a 9.B osztály leány tanulói (Niemetz Anna, Kemper Lídia, Horváth Edina,
Molnár Beáta, Vasas Anikó, Legáth Noémi) díszítették fel az aulát, a karácsonyra készülve.
Januárban a 9/Ny egyik tanulójával (Csávás Bencével) ökodísz készítésével kapcsolatosan
hajtottunk végre kísérleteket. A magyar kultúra napja alkalmából a humán munkaközösség
támogatásával az iskola több osztálya is plakátot készítet szintén e hónapban.
Február hónapban megnyitotta kapuit az új iskolabüfé. A bérlők rendkívül alapos munkával
készültek a tanulók és alkalmazottaink fogadására. Széles választékukkal, megfelelő
minőségükkel, környezetbarát hozzáállásukkal lassanként belopakodtak sokak szívébe.
Örülünk, hogy ők lehetnek intézményünkben.
Környezetünk tisztaságáért rendezett osztályprogram keretében a 9.A osztály az iskola
udvarának és kertjének a szebbé tételében vett részt február hónapban.
Márciusban Hubay Nimród, Szenáky Tamás, Fekete Máté, 2/14. A osztályos tanulók
bemutatót készítettek ,,A hajózásból fakadó környezeti ártalmak megismerése és korszerű
technikák alkalmazása, valamint az elektromos hajtású hajók térhódítása, környezetkímélő
hatása” témakörben. Osztálytársaik figyelmesen hallgatták interaktív, lelkes előadójukat,
Tamást.
A következő tanévben tervezzük sportnap, egészségügyi nap szervezését.
Budapest, 2020.06.10.
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