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2020-2021-es tanév 
 
 
 

„Az igazság békét teremt, 
és az igazság a nyugalmat és a biztonságot szolgálja örökké.” 

(Izajás, 32, 17) 
 
 
 
 
 

A diákönkormányzat a 2020-21-es tanévben Zabán Klára és Kovács Ákos tanárok vezetésével 
folytatta működését. A diákönkormányzat munkája során nagy figyelmet fordított a 
közösségformálásra és közösségfejlesztésre. Ez különösen fontos a koronavírus-helyzet idején. Idén 
nagyobb hangsúlyt fektettünk munkánk dokumentálására: rajzok, fényképek és élménybeszámolók 
formájában örökítettük meg programjainkat. Ökoújságunkat, a TölgyfaLevél című 
környezetvédelemmel foglalkozó diáklapot továbbra is online készítettük, hogy kevesebb papírt 
használjunk el. Ökoiskolaként diáktársainkkal egymást a környezettudatos életmódra szeretnénk 
nevelni, ezért az Öko-munkatervet szem előtt tartva határoztuk meg éves céljainkat. Az Ökoiskolai 
program hatékony megvalósítása érdekében két plébániával és egy óvodával vettük fel a 
kapcsolatot. A koronavírus-helyzet miatt néhány program megtartására nem volt lehetőségünk 
ezeket részletesen bemutatja a programokról szóló rész. 

Iskolánk higiénés állapotát különösen fontosnak tartottuk, ezért felhívtuk a figyelmet a mostani 
nehéz helyzetben a kézfertőtlenítésre és a tisztaságra. 

Célunk a közösséggé formálódás jegyében programok szervezése volt: 
- A könyvtárban könyvekkel bővítettük ki a Zöld Részleget, amelynek célja továbbra is a 

környezettudatos magatartás kialakítása. Az újonnan megvásárolt könyvek kérésünknek 
megfelelően környezettudatos olvasmányok (pl. Környezettudatos élet a tanyán, Környezettudatos 
életmód: 50 gyakorlatias tipp), amelyeket főleg fiatalabb diáktársaink örömmel forgatnak. E-könyveket 
is beszereztünk. Reményeink szerint ezek hozzájárulnak a környezettudatos szemléletváltáshoz. 

- Minden osztályprogramon és kisebb összejövetelen mellőztük az egyszer használatos műanyag 
poharakat és tányérokat. Ezeket a konyháról kölcsönkért poharakkal és tányérokkal 
helyettesítettük. 

- Rendszeresen szeretnénk ellenőrizni a szelektív hulladékgyűjtők és a virágládák állapotát. 
- Projekthetek: 

A Kertünk kincsei – Isten ajándéka projekthetet sikerült személyesen megtartani. Ennek témája 
ebben a tanévben. 

A papírgyűjtésen  
A Szent Erzsébet-projekt elsősorban két évfolyamot érintett, és mivel osztályok keveredése 

nélkül is meg lehetett szervezni, ezért meg tudtuk tartani. A Szent Erzsébet-napi kenyérrel a 
hagyományos életmód szépségeire és az önzetlen adakozás fontosságára csodálkozhattunk rá. 

Az adventi témahét során fontosnak tartottuk a természetes anyagok használatát a kézműves 
foglalkozásokon. 
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A Fenntarthatósági Témahét, a Föld napja az Állatok világnapja A víz világnapja, valamint a 
Madarak és fák napja online voltak megszervezve, ezért ezeket elsősorban osztályfőnökeink 
vállalták magukra. 

Az Egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap a koronavírus-
járvány miatt elmaradt. 

Az osztálykirándulásokat igyekeztünk minden osztályban legalább egy természetjárással 
szervezni. Mivel ottalvós, többnapos osztálykirándulásokat nem tarthattunk, ez Budapest 
környéki erdők bejárását jelentette, egynapos utak keretében. 

A Természettudományos projektnapon öt tudományág, a biológia, földrajz, fizika, kémia és 
informatika témaköreiben mutattak be diáktársainknak a nyolcadik évfolyam tanulói 
kísérleteket. A kisebb diákok örömmel vettek részt utána a játékos gondolkodtató feladatok 
megoldásán. 
 
A tanórák, foglalkozások és projektek célja volt egész évben, hogy a teremtésvédelem nemcsak 

mind fogalom, hanem mint szemlélet épüljön be a diáktársaink tudatába. Ezeket a dolgokat tudtuk 
megtenni a 2020-21-es tanévben azért, hogy életünk egyszerűen fentarthatóbb legyen. 


