
Eseménynaptár 2012/13 
Szeptember  Munkacsoport megbeszélés, ökoiskolai éves munkaterv és eseménynaptár kidolgozása és 

nyilvánossá tétele (faliújság az aulában és a tanáriban, öko weboldal) 
  Tantervek, szaktantárgyi tanmenetek és munkaközösségi munkatervek kidolgozása az ökoiskolai 

szempontok figyelembevételével 
  Megbeszélés a DÖK -kel, a zöld DÖK megalapítása, feladatainak meghatározása, Zöld 

Kommandó létrehozása. 
Az ökoiskolai programok beépítése a DÖK munkatervébe  

  A folyamatos szelektív gyűjtés meghirdetése, szervezése és a tárolók elhelyezése (papír, kupak, 
petpalack, elem és akkumulátor) 

 16. v VII. Fűzfa Kupa- részvétel a Budakeszi Röplabda Torna 
 16. v (17.h) Ózonvédelmi Világnap 
 17. h Ökoiskolai tájékoztató készítése az 1. szülői értekezletre és az Iskolaszék megbeszélésére 
 3-19. Csatlakozás a Lector fordítóiroda és a Magyar Vöröskereszt „Nyelvvel-Lélekkel”  elnevezésű 

karitatív idegennyelvű kiadványgyűjtő programjához 
  Adománygyűjtés folytatása a TordasZoo részére (kutyakaja és takarók, pénz) 
 16-22. v-szo Kapcsolódás az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap (22.) programjához  
 20. cs Szemétszedési világnap: kapcsolódás Budakeszi város programjához, vagy szemétszedés a 

város közterületein, az iskola környékén 
  Osztálydekorációs verseny meghirdetése  
 28. p Kutatók éjszakája – programok Budapesten 
Október  4. cs Az állatok világnapja: Látogatás a TordaZoo-ban 
 8-11. h-p Őszi hulladékgyűjtési akció (papír és pet palack) 
 13. szo. „Szintvonal” kerékpártúra  a Zöldút Szövetség szervezésében Budakeszi környékén (a helyi 

iskolákkal együtt) 
 27. szo - Az ökoiskolai emlékfa elültetése 

- Sportnap  
- Takarítás a mamutfenyők környékén a Natúrparkért  Egyesülettel 

November  Nyitott polc: könyv-cserebere 
  Madáretetők elhelyezése 
 17. szo Nyílt nap: az iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása az aulában 
 27. k „Ne vásárolj semmit” Nap  
December  Jótékonysági adománygyűjtés rászorulók részére karácsonyra (jó minőségű ruha, könyv, játék, 

tartós élelmiszer) 
Január  Korcsolyapálya az iskolaudvaron (időjárásfüggő) 
Február 2. szo A vizes élőhelyek világnapja 
 2.szo Hagyományteremtő Jótékonysági bál 
Március  6. sze Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap 
 22. p A Víz világnapja 
Április 3.4.5 (sze-p) NSJG Napok:  

– állatvédelmi előadás: meghívott előadó a TordasZoo-ból 
 22.  h A Föld Napja: ökoiskolai projektnap 
  Tavaszi szelektív hulladékgyűjtés (papír, pet, alu) 
Május 3. p Ballagás: díszítés környezetkímélő módon! 
 10. p 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 TordasZoo kutyái részére 
Június 5. sze Környezetvédelmi Világnap 
 13. cs Látogatás a TordasZoo-ba 
  Ökotábor (5 éjszaka) 
Az év folyamán folyamatos: 
  Zöldpontgyűjt ő verseny az öko-osztály cím elnyeréséért: totók, rejtvények,  vetélkedők, 

kiállítások, aktivitási pontok, fotó- és rajzversenyek, … 
  Faliújságok (aula, tanári) aktualizálása, öko honlap karbantartása 
  Az iskolában keletkező hulladékok szelektív gyűjtése 
  A környék és a természet megismerését célzó gyalogtúrák és kerékpáros kirándulások 

szervezése 
  Öko-filmklub  szervezése 
  Külső rendezvények, kiállítások, versenyek, pályázatok stb. figyelése, részvétel a minket 

érintőben. 
  Zöld kommandó energia- és tisztasági járőr szolgálata (DÖKO) 
  Iskolarádió - DÖKO 


