
ÖKOISKOLAI beszámoló a  

2018/2019-es tanév munkájáról 

 

Az ÖKOTEAM koordinálásával a munkaközösségekkel való szoros együttműködéssel ismét 

eredményes tanévet zárhattunk.  

Szeptemberben az első találkozáskor összeállítottuk a munkatervet, amelyet a tantestület 

elfogadott.  

Az első nagy feladatunkkal rögtön az év elején szembesültünk: részt vettünk a Cifrakertben a 

XIX: Nagykőrösi Arany Napok rendezvényén. A nyár elején megtartott Szent György napi 

forgatag sikerét nem bizonyíthatja semmi jobban, mint hogy ismét felkérték, várták és keresték 

az iskolánk által összeállított középkori várudvart a városi rendezvényen. Közös fényképek 

születtek a középkori szakácsainkkal, kertészeinkkel, boszorkányainkkal, és 

udvarhölgyeinkkel, de siker volt a gyerekek körében a trón közelében egy képet készíteni is.  

TOLDI ’65 – igen nagy dolog ez egy iskola életében! Iskolánk már 65 éves múltra tekinthet 

vissza, ezt igyekeztünk méltó módon megünnepelni szeptemberben. Ünnepélyes keretek között 

gyarapodott udvarunkon a helyi védettséget élvező „Kőrisfa-sor” is. Udvarunk közös takarítása, 

az emléktáblák rendbetétele mind-mind hozzátartozott az előkészületekhez. 

Szeptember 28-án megrendezésre került az II. Toldis Forgatag. Ezen az estén meglátogatott 

minket Magyarország örökös Toldi Miklósa – Fekete László. A szülők-osztályok közötti 

főzőversenyből aktívan vette ki részét a zsűri tagjaként. Ismét közelebb hoztuk egy kicsit 

egymáshoz intézményünket, a szülőket és a tanárokat, és néhány leendő diákot is.  

Receptversennyel és plakátokkal emlékeztünk meg a Kenyér világnapjáról. 

A hónap zárásaként hagyományosan Tökfaragó versenyt hirdett a DÖK, és egy sikeres 

kísérteties buliban vettek részt a diákok. 

November hónapban a kertész munkaközösség koordinálásával felújítottuk és 

feltöltöttük a madáretetőket. Az élelmiszeres munkaközösség pedig megismertetett 

minket a Torta világnapjával, amelyen a házi sütésű tortáké volt a főszerep. 

Az első félév kiemelkedő programja volt idén is a hulladékcsökkentési hét. Már 4. 

alkalommal csatlakoztunk az Európai Hulladékcsökkentési Hét programsorozathoz. Az 

év mottója: „Méregtelenítsünk!” Csatlakoztunk a „Nem kell zacskó! mozgalomhoz”. 

Ökozacskókat készítettünk a gyerekekkel, megismertettük őket a gépi varrás 

rejtelmeivel is. Csere-bere napot tartottunk, mely sikere idén elmaradt a várttól, 

reméljük jövőre ismét sikerül majd kiaknáznunk az ebben rejlő lehetőségeket. Külső 

előadókat hívtunk a veszélyes mérgező hulladékokkal kapcsolatos előadások 

megtartására. 

Karácsony előtt szokásos teremdíszítési versenyt hirdettünk. A téli szünet előtt a 

9. évfolyamos tanulóink meglepetés műsorral és ajándékkal kedveskedtek a Szociális 

Otthon és az ÉNO lakóinak. 



Az új évet közös vidám korcsolyázással indult. Már ez is hagyományos programnak 

tekinthető évek óta.  

Márciusban a kertész munkaközösség a tanulókkal együtt átnézte a madáretetőket és az 

odukat, a megrongálódottakat ismét felújította. 

Idén is vendégül láttuk a „Jövő kertészeit”. Ezúttal Kárász úti óvoda nagycsoportosai 

dolgoztak együtt a kertész tanulóinkkal. 

A Fenntarthatósági témahét ismét megmozgatta az egész iskolát. A programsorozat 

összeállításában nagy segítséget nyújtottak a központilag rendelkezésünkre bocsátott 

óratervek, és a mintaprojektek iránymutatásai. Több munkaközösség dolgozott együtt, 

az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódóan salátakészítő versenyt rendeztünk, az 

egészséges életmódhoz kapcsolódóan vendégül láttunk egy paralimpikont és egy 

dietetikus előadását is meghallgattuk. Ezen a héten volt a Víz Világnapja is, amelyről 

emlékműsor hangzott el, amit az irodalmi színpados gyerekek alkottak meg, Dénes 

Brigitta tanárnő vezetésével. Vizes vetélkedővel is készültünk, a játékos megmérettetés 

sikert aratott a diákok között. Pénteken elkapott minket a „Kék hullám”, minden tanuló 

és dolgozó kék ruhában jelent meg, közösen egy vízcseppé formálódva készítettünk 

fényképet, és ezen a napon csatlakoztunk a TeSzedd! mozgalomhoz is, amelynek 

keretében ismét megtisztítottuk iskolánk környékét. 

Az áprilisi hónap a kertész SZKTV megrendezésével indult számunkra. Az ország 

legjobbjai mérték össze nálunk tudásukat, majd a Szakmasztáron kiállítóként is részt 

vettek a kertész munkaközösség vezetésével diákjaink. 

A pályaorientációs nap megrendezésével indult. Cégeket is hívtunk vendégül, valamint 

előadókat, akik munkájukról és a szakmai lehetőségekről meséltek a gyerekeknek. 

Nálunk járt Stiller Tamás a Duna TV séfje és Varga Tamás a Kecskeméti Járási Hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztályának vezetője 

A szakmák éjszakája és a XVII. Tudományos Diákköri Konferencia zárta a mozgalmas 

tavaszi szünet előtti hetet.  

Áprilisban a Föld napja alkalmából egy élőlánc megalkotására hívtuk a város általános 

iskolásait. A „Föld órája” –t jelképző homokórát formáztuk meg az iskolánkkal 

szembeni sportpályán, melyről drónos videófelvétel készült. Ez a mai napig elérhető az 

iskola facebook oldalán. 

 

A Környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódva május végén megjelent az Italoskarton 

Egyesülés #zöldenjobb felhívása. „Viselj zöldet június 1-én, és osztd meg velünk 

fotódat” közösen így hívjuk fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Az iskola 

előtt készült fotónkkal csatlakoztunk mi is a felhíváshoz. 

Az Interreg V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program keretében a Rába-Duna-

Vág Európai Területi Tárulás „Circular economy" című, a körkörös gazdaságot bemutató és a 



szelektív hulladékgyűjtést támogató projektjében vettek részt a Toldi iskola diákjai. A Toldi 

iskola diákjai két üzemlátogatáson vehettek részt. A Sarpi Dorog Kft.-nél egy veszélyes 

hulladékégető üzemet, és a szlovákiai Marcelházán egy hulladékválogató telepet tekinthettek 

meg. Ezen kívül előadások keretében a hulladékgazdálkodásról, biológiailag lebomló 

hulladékok kezeléséről, megújuló energiaforrásokról, vízgazdálkodásról, közlekedésről, 

ruhaiparról, és a fenntartható építkezésről tudhattak meg többet diákjaink. 

Még májusban került sor a szokásos Toldi-napra, és a város főterén megrendezett Szent Gyögy 

napi forgatagra, ahová ezúttal sikerült középkori hangulatot varázsolnunk. Egy várudvar 

felállításával igyekeztünk népszerűsíteni iskolánkat és új ismereteket nyújtani kicsiknek és 

nagyoknak.  

A tanévet a hagyományos programjainkkal zártuk: családi főzőnap, a tantermek közös 

nagytakarítása és egy önfeledt vidám sportnap. 

A közös programokat a tanévvel nem értek véget, a városi rendezvényhez csatlakozva részt 

vettünk a V. Kőrösi möggyfesztiválon is. 

A havi feladatok mellett voltak folyamatos tevékenységeink is: 

- Konyhakert működtetése, megtermelt növények felhasználása a menzán. 

- „Öko faliújság” működtetése a tanügyi épület III. emeletén. 

- Iskola parkjának és növényeinek gondozása a kertész tanulók közreműködésével. 

- Az iskolai zöldhulladék komposztálása. 

- Szelektív hulladékgyűjtés (papírra és PET palackra is) 

- Kapcsolattartás a városi általános iskolákkal és óvodákkal. 

- Környezetbarát tisztítószerek használata. 

- Folyamatos kapcsolattartás a TMK dolgozóival az energia-hatékony működtetés 

érdekében. 

- „Ments meg egy kertet!” program keretén belül közös munka a Petőfi Sándor Általános 

Iskola 8.c osztályos tanulóival. 

 

Összességében azt hiszem elmondhatjuk, hogy ismét sikeres, élményekben és ismeretekben 

gazdag tanévet zártunk! 

 

 

Nagykőrös, 2019. június 


