
Öko munkacsoport beszámoló 2020-2021 

 

2020. október:  

• JAM-EIT Climate Innovációs Verseny I. és II. 

Hely (I. helyezett lett a Németh Csilla 

vezette csapat, tagjai: Ruszcsák-Ekkert 

Johanna, Törőcsik Anna, Fejes Anita és 

Kabina Laura (mind 11.D). II. helyezett lett 

a Bákai Tamara (11.D) által vezetett csapat, 

tagjai: Pissinger Flóra (12.A), Kaufmann 

Kristóf (11.B), Csontos Enikő és Égerszegi 

Zsófia (10. C).) 

 

• A DÖK ötletére saját készítésű szelektív hulladékgyűjtők 

kerültek az osztálytermekbe.  

 

• Az ott összegyűlt 

hulladékból a következő heti 

logókészítő versenyre 

készültek alkotások. 

 

 

 

• Október 15-20. között #szelektívenjobb mozgalom felhívására is beküldtük az osztálytermi 

szelektív hulladékgyűjtésről készített képeket. 

 

• “Teleki, az ökoiskola” logókészítő 

verseny: október 21-én az 5. óra 

utáni szünetben tartottuka tavasszal 

elmaradt a Fenntarthatósági 

Témahét és a Világ Legnagyobb 

Tanórája szelektív hulladékokból 

megálmodott logókészítő 

versenyének díjkiosztó ünnepségét 

a Díszteremben.  A zsűri a témához 

illeszkedő fenntartható-

újrahasznosított alapanyagokból 

készült, ökolaminált oklevelekkel, illetve Kalmár Margó tanárnő házi süteményeivel 

jutalmazta a dobogósokat.  

 

 



Online oktatás------------------------------------------------------------------------------------ 

2020. november: 

• November 15: Lőcsei Orsolya részvétele a Földgömb magazin által negyedik alkalommal 

megrendezett, a környezettudatos, fenntartható életmódról szóló ismeretterjesztő 

rendezvényén, a Zöldgömb fesztiválon. 

• November 23-27. között: Hulladékcsökkentési Héten indulás az októberi szelektív 

hulladékgyűjtőkkel és a logókkal  

2020. december: 

• A Szomszéd Mindig Zöldebb lakossági ötletpályázat a zuglói 

önkormányzat szervezésében, ahol az udvari raklap 

bútorokkal neveztünk és az első 10 között végzett iskolánk!  
 

 

 

2021. február:  

• VEGÁN KIHÍVÁS – 1 hét növényeken (facebook)  

 

 

 

 

2021. március 

• A 10.D-ből négy tanulót (Brünner Norbert, Kiss Kata, Prepuk Bogi és Kollár Zsombor) 

kiválasztott esszéik alapján a Magyar Természettudományi Társulat Környezettudományi 

szakosztálya I. Kárpát-medencei Kindler József – Láng István fenntartható fejlődés 

(Fókuszban a hulladék) tanulmányi versenyen való indulásra. 

• március 10.: Beporzók Napja (online játék lehetőség a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal) 

• március 22.: A Víz Világnapja – facebook-esemény 

 

• március 30.: A Semmelweis versenyen a 12.D-s csapat 

bejutott a legjobb 35 közé (több, mint 300 csapatból) és a 

hétvégi döntőn a 17. helyezést érte el.  

 

 

 

 

 



2021. április 

• ökoiskolai cím újrapályázása 

• új kerékpártárolók az udvaron  

 

 

 

 

 

 

 

 

• április 19-23.: Fenntarthatósági Témahét: projekthét – Mit tesz az osztály a fenntartható 

fejlődésért? Saját készítésű ppt-k készítése (fűtés, elektromos áram, víz, háztartási hulladék, 

élelmiszer, újrahasznosítás témakörökben). 

• április 22.: A Föld Napja 

• április 23.: Nagy Diák Klímateszt kitöltésére buzdítás a facebook-on. 

 

Újra jelenléti oktatás------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2021. május 

• május 10.: Madarak és fák napja – facebook esemény, illetve 

az udvarra a szelektív kukák mellé egy új, sárga kuka került, ez 

a használt sütőolaj gyűjtésére szolgál (csatlakozás a Biotrans: 

“CseppetSem” programjához)  

 

 

• május 20.: A Magyar Madártani Egyesület fotóversenyének népszerűsítése. 

 

2021. június 

• június 1.: Felhívás egy nemzetközi online felmérésben való részvételre az ökoszisztémáról és 

biodiverzitásról a ENSZ Környezetvédelmi Programjának Európai Irodájától. 

 

• június 17.: Értesítés az  ökoiskolai cím elnyeréséről (2021. 

szeptember 1. – 2024. augusztus 31.)  
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