Ökoiskolai eseménynaptár 2018/2019

Augusztus
28.-

Munkacsoport megbeszélés, ökoiskolai éves munkaterv és eseménynaptár tervezetének
kidolgozása és nyilvánossá tétele (faliújság az aulában és a tanáriban, weboldal)

Szeptember

3-8.

7-9
10-17.

15.
15-17
.21

28
28 p
30. p
Október
4. sz

Tantervek, szaktantárgyi tanmenetek és munkaközösségi munkatervek kidolgozása az
ökoiskolai szempontok figyelembevételével
DÖK gyűlés
A zöldpontgyűjtő verseny meghirdetése, a pontozási szabályok ismertetése (faliújság az
aulában és a tanáriban, weboldal, DÖKO) Új szempont az osztálytermek rendezettségének
rendszeres ellenőrzése.
Tájékoztató az osztályfőnököknek az osztályok közötti zöldpontgyűjtésről és az osztályuk
vállalásáról.
„Élhető Ficak” kialakítása,
Gólyatábor Agárd (hagyományos helyszín): városi vetélkedő, vizes programok, reggeli torna,
kvíz a túlfogyasztásról (aug.1-én elfogyasztotta az emberiség az egész éves energiát)
Megbeszélés a DÖK-kel, a zöld DÖK (DÖKO) megalapítása, feladatainak meghatározása.
Az ökoiskolai programok beépítése a DÖK munkatervébe
Az alábbi évek megünneplésének pontos formáját megtervezni
2018 Semmelweiss év (múzeumlátogatás, városi séta,)
2018 Családok éve (szülőkkel való szorosabb munkakapcsolat kialakítása
2018 Mátyás év (Hétköznapok, higiéne és művészetek egy reneszánsz királyi udvarban)
2018 Európai Kulturális Örökség éve (MKÖN szept15-16). Az „élhető ficak”-ban képek vetítése
Az osztályok vállalása a zöld jeles napok szervezéséhez.
A folyamatos szelektív gyűjtés meghirdetése, szervezése és a tárolók helyének alkalmas
megválasztása (papír, kupak, petpalack, elem és akkumulátor) a megsemmisült
komposztálónak új hely keresése.
Csatlakozás a TeSzedd városi programjához.
Száraz ősz – a tűz veszélyei Zsámbéki Önkéntes Tűzoltók - bemutató
Duna kenutúra, Esztergom – Dunabogdány – Leányfalu Karskó J. (zöldpont pr.)
Kapcsolódás az Európai Mobilitási és Autómentes Nap-hoz
Szervezzünk TELEKOCSIT!
csatlakozás a városi programhoz: rollerezés – gyalogoljunk vagy szálljunk buszra?
mérjük az iskolába való bejutás idejét (busz-bicikli) használatával
Sportnap a Nemzetközi Diáksport Nap alkalmából
Kutatók éjszakája – programok Budapesten
Tájházzal közös program: káposztasavanyítás, előtte káposztagyaluló verseny
A takarítás világnapja alkalmából a DÖK köszönetét fejezi ki a technikai dolgozóknak
Az állatok világnapja:
– Hagyományos adománygyűjtés indítása állatmenhely részére (kutyakaja és
takarók, pénz). Az összegyűjtött adományok átadása egy későbbi látogatás
során történik majd.
Felelős állattartás, hobbiállatok szükségletei, életterük, élethosszuk
a hobbiállattartás és a túlfogyasztás
Facebook csoport -bántalmazott állatokról való képek feltöltése vajon
hasznos? vita
Kapcsolódás a Vadaspark által szervezett, Az erdő őszi terményei rendezvényhez
Őszi túra/ Terményhét
a tanári kar- a „bőségkosár”Arcimboldo, Vivaldi
az osztályok mindegyike egy terményt jelenít meg, sokféle módon mutatja be
esetleg gombabemutató, Gábor Emese?????

10

18-27.
sz-p.
14. szo

Komposztálás elmélete, a talajlakó mikroorganizmusok: mikrobiológiai vonatkozások, otthoni
komposztálók online bemutatása
Sporttalálkozó a Prohászka Gimnázium tanulóival
Őszi hulladékgyűjtési akció (papír és pet palack). Elektronikus hulladékok elszállítása
Várkert Bazár – séta, Orvostörténeti Múzeum
Osztálydekorációs verseny: szaktantermi jelleg és az osztályközösségre jellemző vonások, a
rendezettség ellenőrzése
Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájházban őszi nagytakarítás egyik osztállyal
A háborús hősök sírjainak vagy elhanyagolt sírok gondozása, halottak napi megemlékezés - a
Szépítő Egyesülettel. (közösségi szolgálat vagy zöldpont)
Áfra Sándorra emlékezünk a sírnál

November

December

Január

3-4

22.

Madáretetők elhelyezése
Nyílt nap: az iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása:
– Erasmus projektek bemutatása
– Számítógépes ökolábnyommérés
– Teaház
Tájházzal közös program: kukoricamorzsolás, előző napok valamelyikén a program
előkészítése: közösségi szolgálat vagy zöldpont
Túra a Csergezán Kilátóhoz
„Újra gyertya”, Újra csomagolva – régi függönyök új felhasználása
„Ne vásárolj semmit” nap
Adventi készülődés
műsor a Generációk Házában, utána beszélgetés: Hogyan is volt régen?
Tájházzal közös program: adventi koszorú készítés (zöldpont vagy közösségi szolgálat)
Jótékonysági adománygyűjtés helyi akcióhoz kapcsolódva. (HÍD Szövetség)
Cipősdoboz akció
Jótékonysági sütivásár a városi karácsonyi akcióhoz kapcsolódva: allergiamentes
készítmények, allergének feltüntetése
Tanárok online önképzése, Önképzőkör a tanárok részére
Sítábor, Karskó J. (zöldpont pr.)
Mindenki zsebébe forró sültgesztenyét!
Öko gondolatok a Magyar kultúra napján ( Nagy Lajos, Krúdy, Devecseri, Lackfi)
Közös rendezvény a Nagy Gáspár Könyvtárral

Február
2. p
3.
14.

A vizes élőhelyek világnapja
Hagyományteremtő Jótékonysági bál: Oskolabál (szülőkkel közös program)
Az egészségtudatos iskola programjainak kezdete
Múzeumi látogatás a Zsinagógában

1.

Az újrapapír napja Papírmerítés
Papírmentes tanítási nap
Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap
Pénzügyi és gazdasági témahét:
NSJG Napok: sport események, bajnokságok, Makkos-futás
Öko projektnap ,
HELYI ÉRTÉKEK
drogprevenviós előadás,
A projektnap formája ismét akadályverseny
Az örömteli társas együttlét – az igazi drogprevenció Énekeljünk, táncoljunk együtt
Táncház Söndörgő
A Tantestület kedvenc dalai (zártkörű)
A Víz világnapja

Március

6.
5.
8-10

22. sz

Látogatás a Gellérthegyi Víztározónál
Április
6.

6.
9. h –
13.p
24. k
23.h –
27.p
27-01.
p-v

Az egészség napja:
Séta a Füvészkertben, látogatás az Anatómiai Múzeumban
- közös mozgás, flashmob
- újraélesztés – bemutató
Bennalvás
Digitális témahét
A Föld Napja: szemétszedés, csatlakozás a városi akcióhoz
Bennalvás
Fenntarthatóság témahét: csatlakozás a központi programokhoz
Talán a víz
Szlovák Paradicsom buszos – gyalogos kirándulás (JEKA) Karskó J. (zöldpontszerző pr.)
Tavaszi szelektív hulladékgyűjtés (papír, pet, alu)

Május
4. p
10. cs

18-21.
22.

Ballagás: öko útravaló a tarisznyába, (Tízparancsolat) díszítés környezetkímélő módon
élő virág kölcsönzése, csak a végzősök termének díszítése
Madarak és fák napja
Budavidék Zöldút Szövetség tavaszi biciklitúrája a Zsámbéki Medencében
Tavaszi adománygyűjtés a budaörsi állatmenhely kutyái részére
Vízitúra
A biodiverzitás védelmének világnapja
Kirándulás Tápiószelére, a Biodiverzitás KözpontbA

Június
A háborús hősök sírjainak gondozása a Szépítő Egyesülettel. (közösségi szolgálat)
14.
Környezetvédelmi Világnap
20.
Tanévzáró ünnepségen: zöldpontgyűjtő verseny eredményhirdetése
Az év folyamán folyamatos:
Zöldpontgyűjtő verseny az öko-osztály cím elnyeréséért: totók, rejtvények, vetélkedők,
kiállítások, aktivitási pontok, fotó- és rajzversenyek, …
Faliújságok (aula, tanári) aktualizálása, öko honlap és facebook oldal karbantartása
Az iskolában keletkező hulladékok szelektív gyűjtése
Diákklub kialakítása az alagsorban: berendezési tárgyak készítése (újrahasznosítás)
Hagyományápolás keretében: sírgondozás, közös programok a sváb tájházzal.
Filmklub: 6 filmből az egyik öko témájú
Múzeum-járó klub: az egyik látogatás öko témájú
Külső rendezvények, kiállítások, versenyek, pályázatok stb. figyelése, részvétel a minket
érintőben.
Budakeszi, 2018. szeptember 15.

