A Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium pályázata a ’Legaktívabb iskola’-díjra
a 2021-es Fenntarthatósági témahéten
Immár 5. alkalommal vettünk részt a Fenntarthatósági témahét rendezvényein.

Közösséget is épített, és a járványos időszakba egy kis derűt is
csempészett a farsangi időszakban meghirdetett fánksütő
versenyünk. Nagyon sok pályázat érkezett (fotókkal
dokumentálva az otthoni konyhaművészkedést: a hozzákezdek,
sütöm, tálalom a fánkot, közzéteszem a receptet), így az öko
munkaközösségnek valóban nehéz dolga volt a legjobbak
kiválasztásakor. A fotók az fb-oldalunkon láthatók, az
eredmények a honlapon is.
https://www.facebook.com/230991147035883/photos/a.2151971234937855/2158333310968314/
https://nsjg.budakeszi.hu/aktualis/fanksutoverseny-jutalmak

Április elején került adásba egy podcast interjú, melyben Budai
Gabriella tanárnő és Kun Klaudia 12.B-s diák beszélt az
ökoiskolai tevékenységeinkről.
https://www.youtube.com/watch?v=hpUjH96-tc8&t=26s

A témahéten a végzős osztályaink kivételével a többiek valamely online órán vettek részt: Áder
János köztársasági elnök tanórája: 10.B, Fenntartható divat workshop: 11.B, Hová mész? - a
közlekedés ára egy hamburger szemével: 10.A, Fenntartható közlekedés: 9.A, "Mi fán terem az
erdő?" - erdővédelmi tanóra: 11.A, Dr. Jane Goodall tanórája: Hope film vetítése: 9.Ny, 9.B,
11.B
Gedeonné Mergenthaler Réka tanárnő nyelvtanórán is kínált feladatokat a fenntartható divat
kapcsán. Egy órai munka a sok közül: Szerelmes levél a kedvenc ruhadarabomhoz
Drága Farmerem!
Már homályosan, de még emlékszem a napra, amikor megismertük egymást. Nyár vége volt, és
szokásosan ruhákat vásároltunk az anyukámmal. Beléptem az üzletbe, és nézelődni kezdtem.
Először nem láttalak téged, de aztán találkozott a tekintetük, és megváltozott minden.
Anyukámhoz siettem, és bemutattalak titeket egymásnak. A próbafülkében én már tudtam, hogy
te vagy az igazi, anya még kételkedett, hogy illünk-e egymáshoz, de végül meggyőztem, és
hazajöttél velem. Azóta elválaszthatatlanok vagyunk, és szinte minden nap visellek. Nagyon
szeretlek! H. B.10.B

Két 11.-es diákunk április 22-höz, a Föld
napjához kapcsolódva a felelősség és a
közösségépítés jegyében szemetet gyűjtött a
lakóhelyük közelében.

A ballagás alkalmából – mivel idén a covid miatt nem
lehetett az iskolában ballagási ünnepséget rendezni – az
alsóbb évfolyamok virágos üzenetekkel köszöntötték a
végzőseinket.
Egész májusban vártuk a tavaszt, illetve a tavaszi
fotópályázatunkra is vártuk a tavaszi fényképeket,
melyekből a legjobbakat a fb-oldalunkon naponta
közzétettünk.

https://www.facebook.com/photo?fbid=260863959167100&set=a.211309874122509

Május 10-én, hétfőn visszatérhettünk a jelenléti oktatásra,
ezen a napon a madarak és fák napja alkalmából minden
osztályunk kitöltött egy kvíz kérdéssort.
Az eredmények és az értük kapott zöldpontok:
9.Ny:
9.A:
9.B:
10.A
10.B
11.A
11.B

40/29
40/28
40/26
40/33
40/26
40/26
40/34

4 zöldpont
4 zöldpont
3 zöldpont
5 zöldpont
3 zöldpont
3 zöldpont
5 zöldpont
A 9. Ny-esek pedig Őri Szilvia tanárnő vezetésével
angolórán is a fákkal foglalkoztak.
Baumgartner Szilvia tanárnő idén olyan Erasmus+
pályázatot adott be, amelynek témája „Go Green”,
azaz hogyan is lehet zölden, környezettudatosan
utazni Szlovákia, Erdély (Románia), Horvátország,
Észak-Macedónia és Magyarország területén. A
pályázat eredményhirdetése 2021 őszén várható.

Idén először rendeztünk városi versmondó versenyt, melyre
Széchenyi Általános Iskola és a Német Nemzetiségi Általános
Iskola 7-8., valamint a Prohászka Gimnázium 7-12. osztályos
diákjait is meghívtuk, a jutalmak között kézműves
könyvjelzők és Weöres Sándor verssorai egy almával együtt
jutottak el a versenyzőkhöz.

Május 14-én, pénteken az osztályok együtt
tölthettek egy délelőttöt a természetben pl.
a Budakeszi Arborétumban vagy a
Budakeszi Vadasparkban.

https://www.facebook.com/photo?fbid=255131733073656&set=pcb.255131839740312

Május 17-én a 11.B osztály - Budai
Gabriella tanárnő nyelvtanóráján vitatkozhatott, miért érdemes
megünnepelnünk a biodiverzitás
világnapját.

arról

Két 9.Ny-es diákunk pedig a Fenntartható divat - Reduce,
Reuse and Recycle kapszulakollekció-pályázatára küldött be
pályamunkát.

