
Beszámoló a fenntarthatóságra nevelésről a 2018/19. tanévben 

 

Intézményünkben megalakult az ökoiskolai munkacsoport. A következő tanévtől már munkaterv 

szerint fognak működni. 

Számunkra idén is fontos volt a megfelelő tanulási-nevelési környezet kialakítása. Az alsósok egy 

tanteremben töltik az egész napjukat. Minden tanteremben található növény. A bútorok – székek, 

asztalok- beszerzésénél figyeltünk, hogy ergonomikus legyen. Idén 10 db széket vásároltunk a Váci 

Tankerület jóvoltából. Több osztálynál a szülők is besegítettek a kiegészítők, polcok, szekrények 

beszerzésben. A felsősök beosztás szerint óráról órára vándorolnak a szaktantermekbe, termekbe. 

Nekik zárható szekrényt is biztosítunk a folyosókon, aulában. 

 

Ebben a tanévben a Microsoft Innovatív Iskola projekt 

keretében tanulóinkkal együtt alakítottuk át a közösségi 

teret az aulában.  

A meghirdetett rajpályázat után a DÖK tagok kiválasztották a 

nyertest, akinek a munkáját a rajzszakkörösök felfestették a 

falra az ICO által adományozott festékkel. 

 A SzMK és a tankerület 2-2 kanapé vásárlását finanszírozta. 

 

 

 

„Szeptember iskolánk 6. és 8. osztályosai részt vettek a Gyulai Pál emléktúrán. Az utcáról megnézték 

az Ybl Miklós tervezte Gyulai házat, képek villantak fel az építtetőről, Szendrey Ignácról, és a ház 

valamikori tulajdonosának verseit Póka Éva művésznő tolmácsolta. A ragyogó szeptemberi 

napsütésben enyhet adó lombok alatt diákjaink a Petzelt szakközépiskolásokkal együtt versekkel 

emlékeztek, Bedő Szilvia rövid ismertetőt adott.” 

 

 

 



Idén is részt vettünk az önkormányzattal a TeSzedd akcióban. Szinte minden osztályunk tett azért, 

hogy mentesítsük a szeméttől a települést.  

 

A 2. b osztály meghívta a szülőket egy komplex tanítási napra. Környezetismeret, testnevelés, 

technika és olvasás óra „összefűzésének” eredményeként a gyerekekkel szemet gyűjtöttünk, 

mozogtunk a szabadban, szöveget dolgoztunk fel, ültettünk, rongy nyuszit készítettünk, növényt 

ültettünk, függönyt díszítettünk forgószínpados rendszerben az osztályban tanító 3 pedagógus 

irányításával és a szülők bevonásával. 

Idén is megtartottuk a Világ Legnagyobb Tanóráját.  

Az Autómentes napon tanulóink pedagógus felügyelettel, kerékpárral érkeztek az iskolába. 

„Iskolánkban immár több éves hagyomány, hogy az Autómentes Napon felsős diákjaink szervezetten, 

kerékpárral érkeznek meg a suliba. Pedagógusaink Szentendrétől a szigetig több gyülekezési ponton 

várják őket reggel, majd a remek szervezésnek köszönhetően végül egy csapattá fejlődve kerekeznek 

be a Szent Imre Herceg útjára.” 

 

„Idén szeptember 28-án iskolánk felső tagozata is csatlakozott az "Európai Diáksport Napja" 

programhoz. Közel 100 gyerek élvezte a szabadban a 120 perces mozgást. A 2018 méter lefutása után 

volt focizás, métázás és gesztenyegyűjtés is.” 

 



A Pályaorientációs napon a rendőrség munkájával is ismerkedhettek a diákok. 

 

 

Bolhapiacot rendezünk évek óta, ahol a gyerekek elcserélhetik, eladhatják megunt játékaikat. 

 

 

Bekapcsolódtunk mind a 3 központi témahét megvalósításába. Pénz7, Digitális témahét, 

Fenntarthatósági témahét. 

A Föld napján az iskola tanulói a kisoroszi szigetcsúcshoz kerékpároztak, utaztak, s a szabadban 

akadályversenyen mérték össze tudásukat. 

 

 

 



Ballagás: 

Léggömb helyett galambokat engedtek a magasba a búcsúzó 8. osztályosok. 

  

Szelektív hulladékgyűjtés: 

Ebben a tanévben is 2 alkalommal szerveztünk papírgyűjtést. Ősszel 6510 kg behozott és 611 kg 

helyben gyűjtött, tavasszal 3863 kg hozott és 178 kg helyben gyűjtött papír lett az eredmény. 

Használt elemgyűjtő dobozzal rendelkezünk. 

A tanáriban egyik pedagógusunk jóvoltából szelektíven gyűjtjük a műanyag hulladékot. 

Iskolakert: 

Csermely Alexa diákjaival tanórák keretében gondozta a Vadkacsa telep mellett rendelkezésünkre 

bocsátott területen kialakított kis konyhakertet. Az árvíz elől azonban felmenekítették a növények 

egy részét az iskola virágos kertjébe. 

 

 

Idén is az Iskola gyümölcs programmal biztosítottuk az 1-6. osztályos tanulóink számára a 

gyümölcsöt, ivólevet és zöldségkóstolót. 

 

A képek és az idézett szövegek forrása: www.facebook.com/moricziskola 


