
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökoújság 

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium,           2017/ 2018 I. szám 
Kollégium és Általános Iskola   
Bonyhád, Szent Imre utca 7.  



 

 Szeptember 

  
Iskolánk csatlakozott Bonyhád Város Önkormányzata által 

szeptember 15-én megszervezésre került őszi „TeSzedd! – 

Önkéntesen a tiszta Magyarországért!” elnevezésű 

akcióhoz. 

Nemcsak Bonyhádon, hanem szerte az országban 

takarítottak a „TeSzedd!” résztvevői. A rendezvény célja 

az önkéntesség népszerűsítése mellett a tisztább, élhetőbb 

környezet biztosítása. Iskolánk osztályai (1.B, 2.C, 2.B, 

3.C, 3.B, 4.C, 4.B , 5.B illetve a speciális tagozat 7-8. 

évfolyama) pedig ismét örömmel csatlakoztak a 

megmozduláshoz. Kisdiákok és tanáraik ragadtak kesztyűt, 

zsákot, és a szomorkás, borongós idő ellenére lelkesen, 

jókedvűen, sokadmagukkal indultak útnak az önkormányzat 

épülete elől. A Piactéren, az Ifjúsági parkban, a Sétáló 

utcában, a Millenium parkban, a “Gödör” parkolóban, a 

Vásártéren, a Perczel kertben és az iskolánk környékén egy 

időben szorgoskodtak diákjaink, rengeteg zsák került 

megtöltésre.  
 



Október 

  
Az I. félév fontos környezetvédelemmel kapcsolatos 

eseménye volt a Laurus Alapítvány 15. alkalommal 

megrendezésre vetélkedője. 

A rendezvénynek idén intézményünk adott helyet, tetőtéri 

termünk ezúttal is megtelt lelkes kis környezetvédőkkel és 

felkészítőikkel. Tizenöt 3 fős csapat (45 diák) adott számot 

a parlagfűről. Intézményünkből három 5.D osztályos, egy 

6.C osztályos, egy 7.B osztályos és egy 8.C osztályos 

csapat indult. Az idén is jó hangulatú versenyen remekül 

szerepeltünk a felsős évfolyamban:  

1. helyezett: a Both Marietta, Glöckler Éva, Ferencz 

Péter által alkotott Green Energy team 

3. helyezett: Schaub Petra, Sántha Zsófia, Unti Zita 

összeállítású Zöldek Urai  

 

Felkészítő tanáruk Kovács Zoltán volt. 



November 

 
November 20-án a felső, 21-én pedig az alsó évfolyamon került 

kihirdetésre a papírgyűjtési és tisztasági verseny 

végeredménye.                                                

Idén ősszel 17.244 kg papírt gyűjtöttünk. A bevétel nagy részét 

az osztályok kapták meg a gyűjtött mennyiség arányában, a 

fennmaradó összeget egyéni jutalmazásra, illetve a tisztasági 

verseny értékelésére fordítottuk. 

Az egyéni helyezett tanulók névsora: 

1. Keszler Kevin 3.B és Keszler Kíra 6.C 2.532 kg 

2. Bányai Brigitta 2.C  1.230 kg 

3. Tamás András 6.B  580 kg 

4. Kerner Vivien 7.B      520 kg 

5. Szőke Kristóf 5.D    440 kg 

6. Horváth Rubin Kendra 1.B 400 kg 

Az osztályok közötti versenyben elért helyezések: 

1. helyezett: 3.B    3.889 kg 

2. helyezett: 6.C     2.666 kg 

3. helyezett: 2.C   1.895 kg 
 

A tisztasági versenyben a következő osztályok 

értek el helyezéseket: 

1. helyezett: 8.C és a 3.C osztály 

2. helyezett: 7.B és a 4.C osztály 

3. helyezett: 6.B és a 3.B osztály 
 



 Néhány osztályunk környezetvédelmi tevékenysége 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.b osztály 
 

Az 1.b osztály tanulói szívesen bekapcsolódtak az 

iskola környezetvédő munkájába. Év elején 

takarítottunk az iskola udvarán, szeptemberben 

csatlakoztunk az országos "Teszedd" programhoz, 

városi akció során szemetet szedtünk a Piac tér 

környékén. Az első félév során természetes 

anyagokból készült képeink, alkotásaink 

díszítették osztálytermünket, Márton napi 

madárijesztőnket újrahasznosított anyagokból 

készítettük. A Völgységi Múzeum origami 

kiállításán a papír sokrétű hasznosításával is 

megismerkedhettünk. Luca nap alkalmából búzát 

csíráztattunk, megismerkedtünk a növények 

életfeltételeivel. II. félév során szeretnénk 

ellátogatni a Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület 

telephelyére. 



 

  1.c  osztály Az ősz folyamán egy alkalommal 

takarítottuk az udvart, ebben az akcióban 

nagyon lelkesen vettek részt a gyerekek.  

Márton napra Nelli néni vezetésével 

madárijesztőt készítettünk természetes 

anyagok felhasználásával, mely sokak 

tetszését elnyerte.  

Papírgyűjtéssel 6800 Ft-ot gyűjtöttünk. 

Próbáljuk az osztályunkat rendben tartani, a 

dekorációt folyamatosan változtatni, 

növényeinket ápolni, hogy minél otthonosabb 

legyen, és jól érezzék magukat a 

gyerekeink. 



 

 

 

 

 

  



 
Szeptembertől új környezetbe kerültek a gyerekek. Közösen 

alakítottuk ki szokásainkat, szabályainkat, amivel szebbé, 

otthonosabbá varázsoljuk osztályunkat, iskolánkat. Tanuljuk, 

hogy a padban, szekrényben rendet tartsunk, magunk után 

elpakoljuk az eszközöket, a szemetet a kukába dobjuk, 

figyelünk az étkezési illemszabályok betartására. 

Ha szemetesebb, sárosabb az osztályunk, a hetes feladata, 

hogy összesöpörjön. 

Az őszi kiránduláson terményeket, terméseket gyűjtöttünk, 

amiből barkácsoltunk és terménykiállítást rendeztünk.  

Márton napra barkácsolt Bözsi nénit nagy élvezettel 

készítettük el, a testét papírhulladékkal tömtük ki. Október 

közepén az 1.d osztályos kisdiákok szorgoskodtak 

udvarunkon. Minden bokor alá bekukkantottak, körbejárták 

a pályát, kitakarították a homokozót. Vidáman, nevetgélve 

szedték a szemetet, és közben nagyon büszkék voltak 

magukra. Az eredmény magáért beszél: minden hulladék 

zsákba került. 

A szülők által gyűjtött anyagokból is szívesen barkácsolunk 

szabadidőnkben. 

Reméljük, hogy ezekkel az apró feladatokkal, kis 

odafigyeléssel tudatosabbá tudjuk tenni a környezetünk 

tisztaságát, megóvását. 



2.b osztály   

Iskolánkban kiemelt fontossággal bír a 

környezetvédelmi nevelés és ebből a 2.b osztály sem 

maradhat ki. 

Olyan apró lépésekkel kezdjük a munkát, mint a 

gyerekek saját környezetének rendben tartása. 

Mindenkitől elvárjuk a szekrényének, padjának, saját 

holmijának rendben tartását, kabátok és cipők 

rendezett tárolását. Ezzel együtt jár a szemét 

összeszedése is a tantermünkben. 

Év elején virágos növényekkel díszítettük a folyosót 

és a termünket. Ezeket a növényeket gondozzuk, 

ápoljuk. A kirándulásokat igyekszünk élményszerűvé 

tenni, ezért amikor lehetőségünk van rá, a túrázások 

után nem szendvicsekkel tömjük a gyomrunkat, hanem 

közös főzéssel, bográcsozással gyarapítjuk a 

gyerekek erdei élményeit. Ezzel szeretnénk 

megmutatni nekik, hogy az erdőjárásban milyen 

élmények, lehetőségek rejlenek még. 



  
Amikor Bonyhád város csatlakozott a 

„TeSzedd!” akcióhoz, mi is lelkesen 

vállaltuk iskolánk környékének a 

megtisztogatását és pár héttel később 

az iskola udvarának rendbetételét. 

 Nem is gondoltuk volna, hogy ilyen sok 

szemét, hulladék található közvetlen 

környezetünkben. Nagy volt a lelkesedés 

a gyerekek részéről, vidáman, jókedvűen 

láttak neki a munkának, mindkét 

alkalommal több zsák szemetet sikerült 

gyűjtenünk. 

A tél beálltával, inkább belső 

munkálatokra figyelünk megint, hogy 

tavasszal újult erővel tisztogathassuk, 

ápolhassuk a környezetünket. 



2.c osztály 
November 24-én, pénteken részt vettünk az 

osztállyal az iskolaudvar takarítási 

akciójában. 

Márton napon több tanulónk benevezett az 

iskolai töklámpás készítő versenyre. 

A karácsonyi vásáron sok, természetes 

anyagból készült terméket árusítottunk. 

Október 4-én, az Állatok világnapján 

meglátogattuk a Kíra Kutyamenhelyet, és 

adományokat is vittünk. 

Az őszi iskolai papírgyűjtési akcióban is 

aktívan részt vettünk. Bányai Brigitta a 2. 

helyezést érte el. 

Az osztályteremben sok zöld növényt tartunk, 

jelenleg is Luca búzát nevelgetünk. 

A Föld napja alkalmából részt vettünk az 

iskolai túrán, Váralján. 

Osztályunkban nyomdai papírhulladékot is 

felhasználunk rajz- és technika órákon. Ezért 

ezúton is köszönetet mondunk a Bötz 

Nyomdának. 
 
 

 



  



3.c osztály 

Osztályunk az idei őszi papírgyűjtésen nagyon 

szépen szerepelt. 

Az 1. helyezést 3889 kg papír gyűjtésével 

szereztük meg. 

Az egyéni versenyt Keszler Kevin (testvérével 

holtversenyben) 2532 kg-mal nyerte.  

Osztályunkból további 4 tanuló 100 kg-ot meghaladó 

mennyiséget gyűjtött. További 7 tanuló szintén 

hozzájárult osztályunk szép eredményéhez. 

A papírgyűjtésért kapott pénzt kirándulásra 

fordítottuk.  

 2017.12.14-én Vörsre és Keszthelyre utaztunk, 

ahol rengeteg élménnyel gazdagodtunk. 

 



Mi, a 3. c osztály tanulói fontosnak tartjuk, hogy 

tegyünk valamit környezetünk szebbé tételéért. 

Szeptemberben a „TeSzedd!” akció keretében a 

Vásártér területét kaptuk, hogy szedjük össze a 

szemetet. Nagyon szomorúak lettünk, amikor 

megláttuk, hogy a felnőttek mi mindent képesek 

eldobálni.  

Tantermünkben mindig nagy rend uralkodik.  

Az első negyedéves tisztasági versenyen 1. helyezést 

értünk el. 

Ebben a tanévben külön gyűjtjük a papírhulladékot, 

amit mi viszünk le a konténerbe.  

Szüleink segítségével szorgalmasan gyűjtjük a papír és 

a műanyagkupakot.  

A Curie Környezetvédelmi Versenyen két csapatunk is 

indul. 
 



  

Az iskola udvarán 

megtaláltuk ezt a 

pici sünit és 

megmentettük 

az  életét. 

 



  



  

Hogy ne csak környezetünket, hanem saját egészségünket is védjük,  

környezet órán finom, egészséges gyógyteát készítettünk és meg is 

ittuk. Ízlett!  

 



A 4. c osztály ebben a tanévben is aktívan részt vesz a környezetvédelemmel 

kapcsolatos tevékenységekben. 

Szeptemberben a „TeSzedd!” akció keretében a Gyár utca játszóterét 

tisztítottuk meg. 

Októberben a Föld - Nap - Mandala pályázatra megalkottuk a saját, 

újrahasznosított anyagból - műanyagfedőkből - készült mandalánkat. Ez a 

földrészek jellegzetes állatainak karikatúráit tartalmazza, középütt egy 

életfával. 

Igyekszünk rendben tartani a tantermünket. Az első negyedéves tisztasági 

versenyen 2. helyezést értünk el. Ablakainkat kaktuszok díszítik, ezen kívül 

egy kis virágsarok kialakításával tettük otthonosabbá a helyiséget. 

Rajz és technika órákon alkotásainkhoz szívesen használunk fel hulladék 

anyagokat.  Figyelünk arra is, hogy takarékoskodjunk az anyagokkal, illetve 

rendet teszünk magunk után a munka befejeztével. 

Ökoiskolánk fontosnak tartja a pazarlás visszaszorítását. Osztályunk 4 

tanulója rendszeresen „energiaőrjáraton” vesz részt. Ennek keretében 

lekapcsolják a feleslegesen égő villanyokat, elzárják a csöpögő csapokat, 

becsukják az ajtókat, hogy ne az udvart fűtsük. 

Szorgalmasan gyűjtjük a papírt, a műanyagkupakokat és a fémdobozokat. 

Idén is indul csapatunk a Curie Környezetvédelmi Versenyen. 

 

4.c osztály 





4.b osztály 

Novemberben a Kíra Kutyamenhelyre látogattunk el 

és vittünk egy kis harapnivalót a kutyusoknak. 

Néhány szülő és kistesó is velünk tartott. 

 

Az osztályban szelektíven gyűjtjük a szemetet. 

 

Környezeti nevelés keretében jártunk a bonyhádi 

piacon is és megfigyeltük a gyümölcsöket és 

zöldségeket. 

A szemétszedési akcióban az ifjúsági parkot 

takarítottuk nagy boldogan. 

 

Január 7-én (hétvégén) Zita néni túrázni hívta a 

tanulóit és néhányan vele is tartottak.  

Január 20-án 7 tanuló vett részt a Bartina 

teljesítménytúrán, a Szekszárdi dombság területén. 
 



Október közepén kapcsolódtunk az Éghajlatvédelmi 

Szövetség 

 „Mozdulj a klímáért!” akciójához!  

Ennek keretein belül közösségi akcióként élő mandalát 

alkottunk a gyerekekkel, mellyel hangsúlyoztuk a 

kerékpárral való közlekedés előtérbe helyezését az 

autózás helyett.  

Másik akciónkban elfoglaltuk a parkolót, és igyekeztünk 

felhívni a bonyhádiak figyelmét arra, hogy indokolatlanul 

sokat használják az autóikat ebben a kisvárosban. 

 

Íme, a kisfilmünk: 
https://drive.google.com/file/d/0B8qGAHUJqjMcN2ZfdUJoSDFyQ0

0/view?usp=drive_web 

https://drive.google.com/file/d/0B8qGAHUJqjMcN2ZfdUJoSDFyQ00/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B8qGAHUJqjMcN2ZfdUJoSDFyQ00/view?usp=drive_web


5.b osztály 

5.b osztály szeptemberben részt vett a 

város által szervezett nagy sikerű 

„TeSzedd” szemétszedő akcióban.  

Az osztály a Sétáló utca megtisztítását 

vállalta. Annak ellenére, hogy az utcát 

rendszeresen takarítják, renget szemetet 

tudtak összegyűjteni.  

Ahogy a képek is mutatják, a gyerekek nagy 

lelkesedéssel vágtak bele a munkába.  

Kitartóan keresgéltek a bokrok alatt is. 



  
A 6.b osztály nagy gondot fordít az 

osztályterem tisztaságára, a dekorációra. Ezt 

bizonyítja, hogy a tisztasági versenyen mindig 

az első három helyen végzünk.  

A papírgyűjtésben is szorgoskodtunk.  

Tamás András 580 kg-mal 3. helyezést ért el, 

az osztály tanulói összesen 1619 kg papírt 

gyűjtöttek, és ezzel megszereztük a 4. helyet 

az iskolai versenyen. 

A kapott pénzt osztályprogramra szeretnénk 

fordítani. 

A szülők is aktívak voltak. A karácsonyi 

vásárra újrahasznosított anyagokból gyönyörű 

adventi díszeket készítettek. 

 



  

A 6.c osztály és a Duna-Dráva Nemzet Park 

Osztályunk három tanulója: Mészáros Hanna, 

Günter Rebeka és Németh Vivien a Curie 

Környezetvédelmi Emlékversenyen iskolai 

fordulójára készülnek. A verseny témája az 5-6. 

évfolyamon a Duna-Dráva Nemzeti Park élővilága.  

Ebből az apropóból jött az ötlet, hogy 

csatlakozzunk a park áprilisi kirándulásához.  

Ennek során a régi Duna nyomában fogunk 

kalandozni, amelyről be fogunk számolni az 

iskolaújságban.  

Addig is szurkolunk a lányoknak, akik majd 

megosztják velünk tudásukat a szomszédunkban 

található nemzeti parkunkról. 

 



  

Tagozat 7-8 

évfolyam 

A hulló falevelek munkát adtak a 7-8 csoportnak.   

A lelkesedés nagy volt, a munkakedv meg ennél is 

nagyobb. 



  

A 7-8 csoport udvarra néző ablakaiba őszi virágokat 

tettünk. A gyerekek ültették és a gondozást is 

vállalták. 



Őszmanók készítése a 7-8 csoportban technika órán  

 



Részt vettünk a „TeSzedd!” akcióban: 

A tagozat 1-3 osztálya és a 7-8 csoport 

tagjai 



”TeSzedd!” akció 

A Tagozatot 4 diák képviselte. A betegségek miatti csekély létszámot igyekeztünk lelkesedésünkkel 

kompenzálni. 

A Városháza előtt meghallgattuk a Polgármester Asszony és Csilla néni tájékoztatóját, majd zsákkal és 

kesztyűkkel felszerelkezve ostrom alá vettük a Sétáló utcát. 

A nagyobbak a zsákot cipelték, a kicsik még a bokrok alá is bebújva szedték a szemetet. Többen érdeklődtek 

járókelők közül és sok dicséretet kaptunk. 

Megállapítottuk, hogy sajnos nagyon sokan eldobják a cigarettacsikket, holott az utcában számos szemétgyűjtő 

található. 

Jövőre is részt veszünk az akcióban, mert számunkra fontos a tiszta, egészséges környezet! 

Az osztályban szelektíven gyűjtjük a papírt, a műanyag palackokat és a kupakokat. 

  



 

 

  

Termények gyűjtése Grábócon 

Verőfényes napra ébredtünk, s mire a 3. óra után 

elindultunk, már nemcsak a nap sütött, hanem meleg is 

volt. Kiváló idő kerekedett a termények gyűjtésére. 

Kosárral a kézben sétáltunk, és amit szépnek találtunk, 

azt leszedtük: csipkebogyót, diót, gesztenyét, kökényt, 

madárberkenyét, iszalag magjait. 

Mikor tele lett a kosarunk, tovább indultunk a grábóci 

fakilátóhoz, hogy a magasból is szemügyre vegyük az 

őszi erdőt. 

Aki bátor volt, az megmászta mind a három emeletét 

(ezek voltak a fiúk és persze Kinga), a többiek lentről 

integettek. 

A jól végzett munka jutalma a grábóci játszótéren várt 

minket. A gyerekek nagyon élvezték a trambulint és az 

iskolából már ismert pókhintát. A pénteki rajz órán a 

gyűjtött termékenyekből elkészítettük az őszi 

kopogtatót, amely már az ajtónkat díszíti. 



 

 

 

 

  

Szüret az Óhegyen 

A borongós idő sem szegte kedvét a 7-8-os 

tagozatos csoportnak, izgatottan várták a 

szüretet. 

Osztályunk tanulója, Kocsis Kinga és családja 

várta őket az Óhegyen, a szőlőjükben.  

A jó hangulatú szőlőszedés után a leszüretelt 

szőlő darálása következett. Miután végeztek a 

gyerekek, megkóstolták a szőlő levét.  

Finom kaláccsal is megvendégelték a szorgos 

diákokat.  

A program nagyon jól sikerült, köszönet illeti 

Kinga családját a felkínált lehetőségért. 



A biztonságos és környezetbarát 

közlekedésről tanultakat tanulmányi 

séta keretében mélyítettük el egy 

kellemes, napos őszi délelőttön. 

  



 

 

 

 

 

Köszönjük a figyelmet! 

 

 

 

 

Szerkesztők: Csizmadiáné Énekes Piroska, Pozsgai Noémi, Kovács Andrea 

 


