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Autómentes Nap 

Iskolánk is csatlakozott a Bonyhádi Önkormányzat által szervezett Autómentes 
Naphoz. Több tanárral és diákcsoporttal vettünk részt a különböző színes 
eseményeken, 14 órától pedig a Szabadság térről közösen indultunk el a bonyhádi 
utcákon végigvezető kerékpár túrára. 

Köszönjük a lehetőséget és az élvezetes programokat az Önkormányzatnak! 

 

Fitness pálya átadása 

A Bonyhádi Önkormányzat és Baricz Dezső 
segítségével a nyáron fitness pálya épült az 
iskolai udvar hátsó részén. A gyerekek 
nagyon örültek ennek az új sportolási 
lehetőségnek. Az eszközöket szabadidőben 
is szívesen használják. 



 

a

Október 2. hetében került sor az őszi növényültetésre iskolánk udvarában. Az SZMK sok-
sok virághagymával támogatta az akciót. Az idei tanévben Till Iréntől, a bonyhádi TILIA 
Faiskola tulajdonosától is kaptunk nagyon szép díszcserjéket.  

 

Iskolánk 15 csapattal vett részt október 13-án az Együtt a parlagfű ellen 
című környezetvédő versenyen. A megmérettetést közel 15 éve szervezi 
a Laurus Alapítvány városunkban. 

A helyezést elérő csapatoknak (8.c, 6.c, 4.c osztályok) gratulálunk!  

 



 

Az idei őszi papírgyűjtésünk nagyon eredményes 
volt, 13374 kg papírt gyűjtöttünk, melynek 
bevétele 187 600 Ft lett. Ebből az összegből 
jutalmaztuk az egyéni helyezetteket, az 
osztályokat, valamint a szeptember, október, 
november havi tisztasági verseny nyertes 
osztályait. Köszönjük az SZMK és a gyerekek 
lelkes gyűjtőmunkáját, valamint a kollégák 
szervezését. 

A nemzetiségi hét témája az őszi 
betakarítás volt.  Minden osztály 
madárijesztőt készített. A gyerekek 
szívesen barkácsoltak töklámpást is. A 
dekorálás során törekedtünk a 
természetes anyagok felhasználására. 

Őszi programok a Speciális Tagozaton 

November 3-án, kedden iskolánk tagozatának 4-6. osztálya ellátogatott 
Strigens Alajos földjére a Vasvári utcába, hogy a tanítási óra elméleti 
anyagát a gyakorlatban is megismerhesse. A tanulmányi kirándulás 
témája a kukorica volt. A kirándulást követően kézműves foglalkozást 
tartottak, melyen a gyűjtött termésekből és falevelekből szép alkotások 
születtek. 



 
Az idei tanévben több osztályunk is benevezett a 
Bonyhád Város Önkormányzata által szervezett  
kupakgyűjtő versenyre. December 17-én 
szállították el a Bonycom munkatársai az 
összegyűjtött kupakokat és fémdobozokat. Az 
eredményhirdetésre májusban kerül. sor. 

 

A Vörösmarty héten a felsős osztályok 
madáretetőt barkácsoltak. 

December 11-én, pénteken karácsonyi vásárt tartunk az iskola kis tornatermében. Az évek óta kedvelt eseményen szebbnél szebb 
karácsonyi ajándéktárgyakat, illetve mézeskalácsot, finom süteményeket lehet vásárolni, melyeket otthon előre elkészítenek a szülők és 
a gyerekek. A befolyt pénzösszeget az osztályok kirándulásra, színházlátogatásra és egyéb közös programokra fordítják. A szervezésben 
és rendezésben nagy segítséget kaptunk az SZMK-tól.  

Köszönjük a kreatív szülők, nagyszülők, gyerekek és a kollégák lelkes munkáját! 



 

1.B osztály  

Az 1. b osztályosok nagyon fontosnak tartják a környezetvédelmet. 

Az első félévben több környezetvédelemmel kapcsolatos programhoz csatlakoztunk. 

Az őszi papírgyűjtésben az előkelő 3. helyet érte el az osztályunk, összesen 1726 kg papírt gyűjtöttünk. Nagyon sok tanuló 
hozott papírt. Brettl Milán, Palkó Dóra és Loósz Mónika 100 kg feletti mennyiséget gyűjtött. Keszler Kevin egyéniben 2. 
helyezést ért el 815 kg papír gyűjtésével. 

A karácsonyi vásáron is igyekeztünk előtérbe helyezni az egészséget, ezért nagyon finom gyümölcssalátát kínáltunk a 
vásárlók nagy örömére. 

Aktívan részt vállalt az osztály a kupakgyűjtésben is. 

Több tanuló hozott hagymás növényeket az őszi fásítási héten. Nagy lelkesedéssel ültették el a növényeket a tanulók 
iskolánk udvarán. 

 

 

 

 

 



December elején a 2. b osztály tanulói úgy gondolták, hogy a Mikulás, ha erre jár, ne a szemetes iskolaudvart lássa. 
Ezért december 4-én délután játék helyett gumikesztyűt húztak és Márti néni vezetésével körbejárták az udvart, és 
összeszedték a szemetet. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 2. c osztály idén is nagy lelkesedéssel vesz részt a kupakok és fémdobozok gyűjtésében. Az előző tanévben mi nyertük a 
városban meghirdetett versenyt. Az ünnepélyes díjkiosztón boldogan vettük át a győztesnek járó oklevelet, valamint az 
ehhez tartozó 20.000Ft-ot. A gyerekek és a szülők azonnal elhatározták, hogy újra belevetik magukat a munkába, s ezúttal 
megpróbáljuk túlszárnyalni a tavalyi mennyiséget.  

Iskolánk minden évben két alkalommal tart papírgyűjtést. Az őszi esemény eredményhirdetésére november végén került sor. 
Nagyon örültünk, mikor megtudtuk, hogy az egyéni díjazottak között van Kajtár Ramóna, aki első helyezést ért el, 1005 kg 
gyűjtésével. Értékes könyvutalvánnyal díjazták szorgalmát. Az osztályok közötti versengésben a 2. c a nevének megfelelő 
helyezést ért el, összesen 1734 kg-nyi papír leadásával. 

Technika órákon gyakran használunk olyan anyagokat, amelyeket mások már kidobnának. Készítettünk például WC-papír 
gurigából baglyot és halacskát is, ami dekorációként a gyerekszoba dísze lett. A foglalkozások során figyelünk a 
takarékosságra, a munka után pedig igyekszünk a lehető legnagyobb rendet tenni magunk után. 

                               



A 3.b osztály az idei tanévben lelkesen csatlakozott az iskola által meghirdetett környezetvédő versenyekhez. 
Virághagymákat ültettünk az őszi fásítási akció keretében. Részt vettünk az iskolai papírgyűjtésben. Az iskola udvarán 
szervezett takarítási akció keretében falevelet, szemetet szedtünk. Az összegyűjtött falevelek felhasználásával készítettük el 
Marci nevű madárijesztőnket a Márton – napra. Technika órákon rendszeresen barkácsolunk tárgyakat természetes és 
újrahasznosított anyagokból. Minden évben jelentkezünk a város által megrendezett kupakgyűjtő versenyre. Nagyon 
szeretünk sétálni, minden évben szervezünk tanulmányi sétákat a városban. Ebben a félévben a Perczel –kert „mackóit”, 
gyönyörű fáit látogattuk meg. A karácsonyi vásárra sok szép ajándékot készítettek a szülők, a tanulók pedig az eladásban 
szorgoskodtak. 2 csapattal beneveztünk a Curie országos levelezős versenyre is.  

   

 



A papírgyűjtés 1400ft-ot hozott a 3.c osztálynak. A gyerekek rengeteg kupakot hoztak. A levélhullás idején folyamatosan 
szedtük a lehullott leveleket és gyűjtöttük a konténerbe. A nemzetiségi héten „Csipkebogyó anyónk” 1. helyezést ért el. A 
karácsonyi vásárra újrahasznosított fenyőfát készítettünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A  2015/16-os tanév bőséges lehetőséget ad a 3.d osztálynak arra, hogy a környezetvédelemmel foglalkozzunk tanórán és 
tanórán kívül is. Magyar nyelv és irodalomból számos történet foglalkozik a természettel (pl.: Szövegértés mf.: Védett 
madarak, Reszkess, piszok!), az évszakok váltakozásával (Hétszínvirág mf.: Varázslatos természet témaköre) és a többi 
tantárgynál is számos kapcsolódási pont van, ahol erről a fontos témáról lehet beszélgetni. Természetesen a legizgalmasabb 
tudnivalókat a gyakorlatban lehet megtanulni. Így osztályunkban a legnépszerűbb környezetvédelmi tevékenység a 
kupakgyűjtés! Bármerre járunk, sétálunk, utcán, iskolaudvaron, a gyerekek örömmel szedik fel a talált kupakot! Már az is 
természetes, hogy a heti almaital tasakján lévő kupakot a közös gyűjtődobozba teszik! A tavalyi évhez hasonlóan Márton 
napra ismét újrahasznosítható anyagokból készítettünk madárijesztőt, 3. Dezső szelleme” fantázianévvel! Az iskolai 
papírgyűjtésnél nagyon büszkék voltunk Szabó Alexánkra, aki az iskolánk rangsorában a 4. legtöbb papírt gyűjtötte és szülei 
segítségével a MÉH-be vitte. Októberben őszi terményekből kiállítást készítettünk iskolánk folyosóján. A gyerekek sok szép 
terményt, növényt gyűjtöttek, amit izgatottan és nagy lelkesedéssel rendezgettek el. A szőlőlugasunk is nagy gondossággal 
készült a gyerekek tenyérlenyomataival. A karácsonyi vásáron a lelkes és aktív szülők gyönyörű karácsonyi díszeket és 
tárgyakat készítettek!  

                                



A 4.b osztály közössége decemberben látogatást tett a bonyhádi kutyamenhelyen. A 29 lelkes tanuló ajándékokkal megrakva 
érkezett az árva kutyákhoz. A kutyatápnak, konzerveknek, játékoknak és a meleg takaróknak nagyon örültek a menhely 
vezetői. Birgit Pörschke, aki iskolánk német anyanyelvi tanára, önkéntesként dolgozik a menhelyen. Az ő segítségével 
sikerült bejutnunk a telepre. Birgit néni a látogatást megelőző napon megbeszélte a diákokkal-természetesen német nyelven-
,hogy mit kell tudni a menhelyről, hogyan kell ott viselkedni, mit szabad tenni és mit nem stb. Sőt, a kutyák viselkedéséről, 
táplálkozásáról, testfelépítéséről is beszélgetett a gyerekekkel. Miután megnéztük a kutyákat, élőben is megfigyeltük azok 
magatartását és szívünkbe zártuk némelyiket. Nagy elhatározásokkal tértünk haza. Terveink szerint többször is ellátogatunk 
hozzájuk és mindannyiszor kedveskedünk nekik valamivel. Ami a legfontosabb: az is előfordulhat, hogy akár még 
örökbefogadó család is akad a 4.b osztály tagjai között. 

                                          

 



A környezetvédelem a 4.c osztály minden cselekvését átszövi. Így van ez a tanítási órákon is. Minden lehetőséget 
kihasználunk a környezetvédelem tudatosítására. Osztályunk a tisztasági versenyen 4. helyezést ért el. Az évet parlagfű 
elleni vetélkedővel kezdte 2 három fős csapatunk, amit a LAURUS Alapítvány szervezett. A komposztálás is fő témája volt 
ennek a versenynek. Csapataink remekül szerepeltek. II. helyezést Szabó Hanna, Günter Rebeka és Götcz Martin, IV. 
helyezést Varga Nóra, Varga Marcell és Hübner Szabolcs ért el. Eredményüket Ági néni felkészítésének, szorgalmuknak 
köszönhetik a gyerekek. Ősszel az egyik környezetismeret órát a TILIA Faiskolában tartották a tanulók Ági nénivel. 
Megismerkedtek a növények szaporítási módjaival és az oltási technikákkal. Nagy élmény volt a tanulók számára a 
tapasztalati úton való tanulás. Október 2. hetében aktívan részt vettünk a fásítási hét programjában. Hagymás növényeket 
hoztunk az iskolakertbe. A gyerekek maguk ültették el a hagymákat. Az iskolai papírgyűjtési akcióban aktívan részt vettünk. 
Az eredmény meg is lett. A versenyben I. helyezést értünk el, 1865 kg leadott papírral. Egyéni versenyben Keszler Kíra II. 
helyezést ért el 815 kg gyűjtött mennyiséggel. Beneveztünk a kupak és fémdoboz gyűjtő versenybe. Nagy reményekkel 
tesszük, mert az összegyűjtött mennyiség nagyon bíztató. Ellátogattunk a Bátaapátiban található Nemzeti 
Radioaktívhulladék-tároló Látogatóközpontjába. Érdekes interaktív bemutató programon vehettünk részt. Szinte elsők 
között, hiszen a központ 2015 júliusától várja a látogatókat. Meggyőződhettünk arról, hogy a Pakson keletkező radioaktív 
hulladékot biztonságosan kezelik és helyezik el. Osztályunk nagyon érdeklődő volt. 

                                               



  

 

 

 

 

 

 Írták: 

Sántáné Havasi Helga, Bölcsföldi Márta, Szegediné Szőts Márta, Kovács Andrea, Eppelné Csanaky Csilla, 
Szekerczés Zsuzsanna, Glöckner Éva és Gálosné Barabás Aranka. 

Szerkesztette: Kovács Andrea 

 


