
2018/2019 tanév Ökoiskolához kapcsolódó tevékenységei 

 

Öko – Testnevelés munkaközösség 

 

Az idei évben is teljesítettük az Ökoiskola címmel járó feltételeket. A rendezvényeink 

mellett az iskola növényekkel is gyarapodott, valamint a sziklakert is bővült. A hátsó térközben 

kis fűszerkert lett, melyet a kert-pályázattal szerettük volna bővíteni, melyről lemaradtunk, de 

terveink között szerepel ennek bővítése. A környei Kisfaludy Mihály Általános Iskolával 

megkötöttük az együttműködési szerződést, de az idei Gyaloglás Világnapi túra sajnos 

elmaradt.  

A programok egy részében közösen vettünk részt a helyi civil szervezetekkel és az 

önkormányzattal (Oroszlány Barátainak Köre, OSZE-Kerékpáros Szakosztály, Envirotis Kft., 

Vértes Erdő Zrt., EDUTUS, Rotary Club). 

A saját  és közös rendezvényeink mindegyike jól sikerült. 

 

Ökoiskolai programok: 

Tevékenység Időpont Részvevők 

I.félév   

Gólyatábor/ökjátékok 2018. 08.29-31. CA, MMG, MFL 

Autómentes Nap 2018. 09.21. GZ, EJ 

Erdészeti Konferencia 2018.10.05. EJ 

Ökotábor/Vértes 2018.10.05-07. CA, EJ 

Tudomány ünnepe/Eötvös 

Gimn. 

2018.11.05. SZA, EJ 

Papírgyűjtés 2018.11.16. ÜTK 

Madárkarácsony 2018.dec.14. EJ, KVG 

II.félév   

Öko-osztálykirándulás12.B 2019. január 26-27. EJ 

Madáretető kiálltás 2019.március. SZA, EJ 

Mesés Tátra 2019.február 21.-23. GZ, EJ 

TeSzedd Akció!  2019. március 22. EJ 

Fenntarthatósági témahét/ 

Akadályverseny 

2019. március 18.-22. DRVA, EJ, BI 

Dera-patak, avagy túra a 

Pilisben  

2019. március 30. BI, MMG, EJ 

Öko-üzemlátogatás/Pályázat 

(Circular economy) 

2019.május 2. DRVA, MFL 

Víz az élet Konferencia 2019.május 23. EJ 

Ökorajzverseny/”Változások” 2019.05.31. PG, EJ 

Erdei Iskolák 2019.05.18. – 06.02. MMG, MFL, CA, EJ 

Csikkmentes Oroszlány, 

akció 

2019.06.03. HSÉ, DRVA 

UT2018-0001 

Út a tudományhoz pályázat 

2018/19 DRVA, EJ, BI 

 

A 9.c, 9.a és a 11.a osztályból álló ökocsoport a rendezvényeinkben aktív szerepet 

töltöttek be. Az iskola arculatához tartozó sziklakert és fűszerkert gondozása, a havi 

rendszerességgel elvégzett ökoőrjáratok lebonyolítása mellett a kirándulásoknál és a 

konferenciákon is mindig ott voltak. Az osztályfőnökök támogatásával az akadályversenyen 



kívül is megkapta a munkaközösség a támogatásukat. A rendezvényeinknél a vezetőség 

koordinálása és támogatása is kiemelendő. 

 

A testnevelés szakos kollégák a következőkben vettek részt: 

 

- érettségire (emelt- és középszint) való felkészítés,  

- bejövő osztályok alkalmassági felmérése, 

- A heti 5 testnevelés órák megtartása és a Netfitt felmérések elvégzése. 

 

Ezen kívül a Hamvas Béla Gimnázium 2018-2019-es tanévben elért sport eredményei: 

Kosárlabda fiú VI. korcsoport megyei döntő       I. hely 

Kosárlabda fiú VI. korcsoport országos selejtező      III. hely 

Kosárlabda fiúB-33 VI. korcsoport megyei döntő       I. hely 

Kosárlabda fiúB-33 VI. korcsoport országos selejtező      VI. hely 

Labdarúgás fiú Fair-play kupa VI. korcsoport körzeti döntő    I.-II. hely 

Labdarúgás fiú Fair-play kupa VI. korcsoport megyei döntő   III. hely 

Atlétika fiú VI. korcsoport ügyességi CsB. diszkoszvetés megyei döntő  I. hely 

Atlétika fiú VI. korcsoport ügyességi CsB. diszkoszvetés országos döntő  X. hely 

Atlétika fiú VI. korcsoport magasugrás csapat megyei döntő    I. hely 

Atlétika fiú VI. korcsoport magasugrás egyéni megyei döntő I. hely -Jakab Ádám 

Atlétika fiú VI. korcsoport magasugrás egyéni megyei döntő III. hely –Pap Attila 

Atlétika fiú VI. korcsoport távolugrás egyéni megyei döntő III. hely –Jakab Ádám 

Atlétika fiú VI. korcsoport magasugrás egyéni országos döntő X. hely- Jakab Ádám 

Atlétika fiú VI. korcsoport diszkoszvetés egyéni megyei döntő I. hely-Kerekes Patrik 

Atlétika fiú VI. korcsoport súlylökés egyéni megyei döntő  II. hely-Kerekes Patrik 

Atlétika lány VI. korcsoport súlylökés egyéni megyei döntő II. hely-Szlezák Anna 

Atlétika lány VI. korcsoport diszkoszvetés egyéni megyei döntő III. hely-Szlezák Anna 

Atlétika lány VI. korcsoport diszkoszvetés egyéni megyei döntő II. hely-Kurucz Réka 

Atlétika lány VI. korcsoport súlylökés egyéni megyei döntő III. hely-Kurucz Réka 

Atlétika fiú V. korcsoport diszkoszvetés egyéni megyei döntő I. hely-Fintor Martin 

Atlétika fiú V. korcsoport diszkoszvetés egyéni megyei döntő II. hely-Lucz Levente 

Atlétika fiú V. korcsoport diszkoszvetés egyéni megyei döntő III. hely-Zsíros János  

Atlétika fiú V. korcsoport távolugrás egyéni megyei döntő  I. hely-Ajgeraj Jusztin 

Atlétika fiú V. korcsoport távolugrás egyéni megyei döntő  II. hely-Pete Zsolt 



Atlétika fiú V. korcsoport távolugrás egyéni megyei döntő  III. hely-Galló Róbert 

Atlétika fiú V. korcsoport magasugrás egyéni megyei döntő II. hely-Ajgeraj Jusztin 

Atlétika fiú V. korcsoport magasugrás egyéni megyei döntő II. hely-Milan Bence 

Oroszlány 2019. 06. 14.      Varga Mihály 

Tekében elért eredmények: 

Karácsony László tanítványai a 2018/19-es tanévben a következő eredményeket hozták: 

Teke Országos és megyei bajnokságon elért kiemelkedő helyezések. 

 

 

 

A következő tanévben hagyományos programjainkat szeretnénk megtartani, illetve a 

tanév rendjéhez kapcsolódó témahetet kiemelt helyen kezelni (Fenntarthatósági témahét). Az 

idei tanév tapasztalata alapján csak ezeket a programokat terveznénk be a 2019/2020-as tanévre, 

mivel a rendezvényeink mennyisége és időbeni lekötései a tanóráknak nem kedveznek, vagy 

plusz leterhelést adnak a vezetőségnek és a szervezőknek egyaránt.  

Hagyományos programjaink a következők: 

-Autómentes nap, Gyaloglás világnapja, Ökotábor ősszel, Papírgyűjtés, Madárkarácsony, 

Fenntarthatósági témahét, TeSzedd akció, Erdei Iskola, Öko-rajzpályázat. 

 

Terveink között szerepel a fűszerkert kialakítása, illetve a jelenlegi kis fűszerkert  

áttelepítése. Dr. Radványiné Varga Andrea és Mészárosné Fülöp Laura a Circular economy 

pályázaton vettek részt, melynek keretein belül várhatóan lesznek szelektív-gyűjtő kukáink is. 

 


