Ökoiskolai eseménynaptár 2016/2017
Szeptember

2-4. p-v
16-22. p-cs.
17. szo.
23. p de.
28. sze du.
30. p
30. p
Október
3. h
4. k

8. szo.

10. h
14. p

Munkacsoport megbeszélés, ökoiskolai éves munkaterv és eseménynaptár
kidolgozása és nyilvánossá tétele (faliújság az aulában és a tanáriban, weboldal)
Tantervek, szaktantárgyi tanmenetek és munkaközösségi munkatervek kidolgozása az
ökoiskolai szempontok figyelembevételével
Megbeszélés a DÖK-kel, a zöld DÖK (DÖKO) megalapítása, feladatainak
meghatározása.
Az ökoiskolai programok beépítése a DÖK munkatervébe
Az osztályok vállalása a zöld jeles napok szervezéséhez.
A zöldpontgyűjtő verseny meghirdetése, a pontozási szabályok ismertetése (faliújság
az aulában és a tanáriban, weboldal, DÖKO)
A folyamatos szelektív gyűjtés meghirdetése, szervezése és a tárolók elhelyezése
(papír, kupak, petpalack, elem és akkumulátor, komposztáló)
Gólyatábor Agárd: városi vetélkedő, madárles kenutúrával, közös főzés, vizes
programok, reggeli torna.
Kapcsolódás az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap (22.) programjához:
Felmérés az iskolába járási szokásokról
Kirándulás a paksi atomerőműbe: 12.B, 11.B
Tájházzal közös program: szilvalekvárfőzés: közösségi szolgálat vagy zöldpont
Faismereti kirándulás: 23-án pénteken a TT-s csoporttal,
akadályverseny 28-án (fakultatív kirándulás – zöldpontszerzés)
Sportnap – „Együtt mozog Európa”
Kutatók éjszakája – programok Budapesten
–
– Állatkert: (a tavalyi elmaradt látogatás pótlásaként) 11.A és 11.B
Az állatok világnapja:
– Adománygyűjtés indítása a budaörsi állatmenhely részére (kutyakaja
és takarók, pénz). Az összegyűjtött adományok átadása egy későbbi
látogatás során történik majd.
Tájházzal közös program: kukoricamorzsolás, előző napok valamelyikén a program
előkészítése: közösségi szolgálat vagy zöldpont
Őszi hulladékgyűjtési akció (papír és pet palack). Elektronikus hulladékok
elszállítása
Komposztálás ünnepnapja: Terményünnep
Teremdíszítés, du. vetélkedők, mákdarálás, szőlő, dió,
bentalvás
Osztálydekorációs verseny, iskolazöldítés.
Madárbarát farakás készítése Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájházban
egyik osztállyal
A háborús hősök sírjainak gondozása a Szépítő Egyesülettel. (közösségi szolgálat)

November

22. k
25. p
December

Őszi túra valamelyik hétvégén
Madáretetők elhelyezése
Vendég: Ürge-Vorsatz Diána Nobel-békedíjas IPCC tudósa, klímakutató
Nyílt nap: az iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása:
– Angol nyelvű színdarab a környezetvédelemről
– Számítógépes ökolábnyommérés
– Teaház
„Újra gyertya”: használt gyertyák gyűjtése, majd gyertya öntés az adventi
készülődéshez kapcsolódóan.
„Ne vásárolj semmit” Nap
Jótékonysági adománygyűjtés helyi akcióhoz kapcsolódva. (HÍD Szövetség)
Cipősdoboz akció
Jótékonysági sütivásár a városi karácsonyi akcióhoz kapcsolódva: allergiamentes
készítmények, allergének feltüntetése

Január

22.v (23. h.)

Korcsolyapálya az iskolaudvaron (időjárásfüggő)
Téli túra
Iskolai sítábor
Öko gondolatok a Magyar kultúra napján

Február
2. k
11. szo
14. k

A vizes élőhelyek világnapja (február 2.)
Hagyományteremtő Jótékonysági bál: Oskolabál (szülőkkel közös program)
Öltözz pirosba! –piros ruhában az együttérzésünk kifejezése a gyógyíthatatlan
gyerekekkel, adománygyűjtés
Hóember építés (megfelelő időjárás esetén)

1.sz

Az újrapapír napja: újrapapír préselés a Tájház segítségével az iskolában.
Papírmentes tanítás!
Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap: „ Zöldjárat – energia a holnapért”
meghívása
Pénzügyi és gazdasági témahét: biológia+földrajz+kémia+fizika előadások.
Reklámfelület + pénz
A Víz világnapja

Március
6. h
6. h-10. p
22. sz
Április
3. h – 7.p
7. p
19. sze. 21. p.
24. h
24.h – 28.p

Digitális témahét
Az egészség napja: közös mozgás, flashmob
NSJG Napok:
A Föld Napja: szemétszedés, csatlakozás a városi akcióhoz
- ásványkiállítás megtekintése
Fenntarthatóság témahét: csatlakozás a központi programokhoz
Tavaszi túra
Tavaszi szelektív hulladékgyűjtés (papír, pet, alu)

Május
5. p
10. sz

Ballagás: öko útravaló a tarisznyába, díszítés környezetkímélő módon (felhasználható
virágok a temetőbe, a növényi hulladék komposztálása.)
Madarak és fák napja
Rendhagyó biológia óra a 10.A és a 11.B osztálynak az állatkertben
Budavidék Zöldút Szövetség tavaszi biciklitúrája a Zsámbéki Medencében
Tavaszi adománygyűjtés a budaörsi állatmenhely kutyái részére

Június
14. sz (5. h.)
19. h
Az év folyamán folyamatos:

A háborús hősök sírjainak gondozása a Szépítő Egyesülettel. (közösségi szolgálat)
Környezetvédelmi Világnap: ökoiskolai és természettudományos projektnap
Tanévzáró ünnepségen: zöldpontgyűjtő verseny eredményhirdetése
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
A környék és a természet megismerését célzó gyalogtúrák és kerékpáros
kirándulások szervezése
Hagyományápolás keretében: sírgondozás, közös programok a sváb tájházzal.
Külső rendezvények, kiállítások, versenyek, pályázatok stb. figyelése, részvétel a
minket érintőben.

Budakeszi, 2016. szeptember 1.

