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Szeptember
• Az iskola” ökosítása” a gyerekek 

bevonásával (ökofaliújság, öko-
kódex, öko-sarok, energiaőrjárat)

• Mihály napi akadályverseny

• Bókai Árpád biológiai verseny

• Kapcsolatfelvétel a Kökörcsin
házzal

• Péntek délutánonkénti kézműves-
kedés az ökoiskola jegyében

• Szandavári erdei iskola szervezése



Október
• Erdők hete( rendhagyó biológia 

órákkal)

• Az állatok világnapja és az erdők 

hete alkalmából rajzpályázat az 

iskolás és óvodás gyerekeknek

• Papírgyűjtés

• Közmű alagút

• Bólyai természettudományi 

csapatverseny



November
• Tök jó buli

• Pusztáink kék madara, a szalakóta 

rajzpályázat

• Környezettudatos adventi 

készülődés

• Hunyadiak kora történelmi 

csapatverseny

• Indulj el egy úton …. 

természetismereti csapatverseny



December
• Péntek délutánonkénti karácsonyi 

ajándékkészítés

• Karácsonyra várva csapatverseny

• Otthoncentrum karácsonyi 

rajzpályázata-Az én karácsonyom

• Kalandozó történelmi vetélkedő

• Karácsonyi vásár a 8. osztályban



Január

• Az év növényei és állatai 

megjelenítése rajzokban-

előkészületek

• Az öko-munkacsoport féléves 

munkájának értékelése

• A második félév munkájának, 

feladatainak megbeszélése, 

tervezése

• Iskola folyosójának dekorálása, a 

fenntarthatósággal összhangban, 

osztálytermek dekorálása 

folyamatosan



Február
• Év növényei és állatai képekben

• Bolyai természettudományi 

csapatverseny körzeti fordulója

(Baki virág, Nagy Lívia, Péntek 

Klaudia, Szuppinger Krisztián 

által képviselt csapat a 14.helyen 

végzett)

 Farsang(alsó-felső)



Március

• Március 22.-A víz világnapja

(egy héten keresztül különböző   

feladatokat helyeztünk ki az öko-

faliújságra ebben a témában a 

gyerekek számára)

 Bókay Árpád Biológia Verseny 

eredménye

(Molnár Emese szép eredménnyel 

végzett az 5. osztályból)

 Klímaváltozás-Rajzpályázat

(Hársasi Gabriella-8. osztályos 

tanuló különdíjban részesült)



Április

• Húsvéti vásár szervezése „ökosan” 
a 8. osztállyal

 Április 22. –Föld napja-rendhagyó 
biológia órák keretén belül, játékos 
feladatokkal foglalkoztunk a 
témával

 Indulj el egy úton……

Természetismereti Turisztikai 
Vetélkedő- bejutottunk a döntőbe

 Szandavári Erdei iskola -5 napos ott 
alvós erdei iskolában vettünk részt 
23 tanulóval



Május

• Madarak és Fák napja-biológia 

órákon feladatlap segítségével 

foglalkoztunk a jeles nappal

• Hunyadiak kora-történelmi 

vetélkedő

döntőbe jutottunk és Debrecenben 

részt is vettünk rajta, ahol 7. 

helyen végeztünk



Június

• Osztálykirándulások

• Kalandozó 2017-történelmi 

vetélkedő

döntőbe jutottunk és részt is 

vettünk rajta Kisnánán, ahol 5. 

helyen végzett a csapat

 Kastélytúra szervezése (Dég, 

Székesfehérvár)- megvalósítása 

szeptemberre tolódik

 Erzsébet tábor szervezése


