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Versenyek
 Zöld Nyomon Vetélkedő- természetismereti 

verseny (Esztergom)

 Debreceni Benedek Elek Általános Iskola 
Műveltségi Vetélkedője

 XXXII. Herman Ottó Kárpát-medencei 
Biológiaverseny 



Mihály-napi akadályverseny



Október 4.-Állatok világnapja
Házi kedvenceink



„Hátizsákban az erdő” - Országos Erdészeti Egyesület
Pályázata   Kirándulásokhoz, terepi foglalkozásokhoz használható 

módszertani segédletek: eszközök + foglalkozás terveket 
tartalmazó hátizsákot nyertünk. 

Tartalmi elemek:

1. Logózott hátizsák 1 db

2. Logózott fa mappa A/5 méretben, kidolgozott 
foglalkozástervekkel: 1 db

3. Esőkabát 1 db

4. Elemlámpa 1 db

5. Kulacs 1 db

6. Egészségügyi csomag 1 db

7. Makrolencse, okos telefonra szerelhető 6 db

8. Rovar kukucska 8 db

9. Nagyító 8 db

10. Előzd meg az erdőtüzet! kiadvány 8 db

11. Iránytű 8 db

12. Terepi határozók (nyom, ürülék, fa és cserje, termés) 
fajtánkként 1 db

13. Terepi madárhatározó 1 db



Víz világnapja-március 22.

A víz világnapja alkalmából projektnapot 

szerveztünk, ahol 4 különböző helyszínen 

kaptak feladatokat a tanulók:

I: Filmnézés

II: Plakátkészítés

III: Sportvetélkedő

IV: Társasjáték 



Víz világnapja- Duna Múzeum

A 8. osztállyal múzeumpedagógia 

foglalkozáson vettünk részt, ahol a 

gyerekek különböző ásványvizekkel 

ismerkedhettek és kóstolhattak meg.



Föld napja-április 22. 

Rajzpályázatot hirdettünk a tanulóknak.



Fenntarthatósági témahét- április 25-29. 
A fenntarthatóségi hét alkalmából 
változatos programokon vehettek részt a 
diákok.

 Áder János köztársasági elnök online 
fenntarthatósági tanórája

 Rendhagyó tanórák

 A Pilisi Parkerdő előadójával túra a 
Miklós-Deák-völgyi tavakhoz



Előadók
 Tóth Míra-Fizioterápia kutyáknak

 Osvald Zsolt -A halak napja

                          - Fenntarthatósági témahét



Madárbarát Iskola cím elnyerése



Újrahasznosítás
 Papírgyűjtés

 Elektronikai 
hulladékgyűjtés

 Zokni újrahasznosítás

 Játék bolhapiac



Te Szedd!-szemétszedési akció



Osztálykirándulások a természetben
Az osztálykirándulások alkalmával a 
gyerekekkel a Miklós-deák-völgyi 
tavakhoz mentünk kirándulni, játszani 
illetve hajókiránduláson vettek részt.



Fák örökbefogadása
Minden osztály örökbefogadott egy fát a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi 
Egyesület együttműködésével



Örökös ökoiskolai cím elnyerése



Balatoni zánkai Erzsébet tábor
 Augusztus 14-19.

 8. évfolyam



A járványügyi helyzet miatt nem valósult meg:
 5 napos erdei iskolai tábor

 Karácsonyi adventi vásár

 A visegrádi apátkúti Erdei iskolával való kapcsolat

 Kastélytúrák
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