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Az ÖKO-munkaterv szervesen illeszkedik az iskolai élet mindennapjaiba.
Az általános elvárásoknak megfelelően felügyeljük az iskola tevékenységének a környezetre
gyakorolt hatását, az igényes környezet kialakítását, illetve kialakíttatását a diákok körében.
Törekszünk a tanítás-tanulás terén formálni a tanulók természet-és környezetszemléletét.
Tanításon kívüli tevékenységeink is szorosan kapcsolódnak az ÖKOISKOLA arculatához. Fizikai
környezetünket zöld növények, diákjaink képzőművészeti alkotásai díszítik, ezzel is jelezve a
fenntarthatóságot.
Fontos feladatnak tekintjük a környezettudatos magatartásformák folyamatos fejlesztését.
2019 szeptemberében elkészítettük az Ökoiskolai munkatervet és megújítottuk az ökoiskolai
munkacsoportot. Az Ökoiskolai munkatervet egyeztettük a DÖK-kel, az SZM képviselőjével.
Papírgyűjtés
Ebben a tanévben kétszer is papírgyűjtést szervezett a diákönkormányzat november 26-27-én, és május
22-23-án. Köszönet a segítségért a szülőknek, a bolttulajdonosoknak, akik a papírgöngyöleget nekünk
gyűjtögetik és a polgármesteri hivatal dolgozóinak, akik segítenek szállítani és raktározni a papírt.
Magyar Diáksport Napja

Október 2-án a település területén, kijelölt útvonalon futották le diákjaink a 2020 méter távot.
Kreszsuli
A kerékpáros és a gyalogos közlekedés szabályaival ismerkedtek elméletben és gyakorlatban
közlekedési szakember irányításával
Jeles napok
Hagyományainkhoz hűen ebben a tanévben is megrendeztük a Márton napi vetélkedőnket, a Madarak
és fák napi és a Föld napi programok a digitális tanrend miatt elmaradtak.
A Márton nap

November 7-én hagyományaink szerint a Márton-naphoz kötődő érdekes, játékos vetélkedőn
vettek részt diákjaink Hatala Éva tanárnő szervezésében.
Túrák:
Őszi évszaktúra

Október 19-én több mint 30 tanuló vett részt ezen a túrán Hatala Éva tanárnő vezetésével,
fülöpné Erdélyi Mária kísérővel Kékestető-Markaz útvonalon
Téli évszaktúra
Január 20. Sástó-Mátraháza-Mátrafüred. Hatala Éva és Fülöpné Erdélyi Mária szervezésében.
Egészségnap

Szeptember 26. osztályszinten tananyaghoz, tanórákhoz kapcsolva. A szünetekben zöldséggyümölcs kóstolót tartottunk.

Dísznövények telepítése az udvari ágyásokba
A gyep locsolásáról és a folyamatos rendben tartásáról az önkormányzat közfoglalkoztatottjai
gondoskodnak. Tavasszal az udvarra 200 db bársonykát is ültettek az iskola takarítói.
A tanév végén, június 15-én, a nyolcadikosok elültették az emlékfájukat.
Témahét: A digitális tanrend miatt elmaradt.
Erdei tábor: A felsősöknek Parádra volt megszervezve május végére, de a digitális tanrend miatt
elmaradt.
A nyáron június 24-30 között vándortáborban a Pilisben vett részt iskolánk diákjaivalés a Berze
Gimnázium diákjaival ( 19 fő ) , Hatala Éva táborvezető, és Fülöpné Erdélyi Mária kísérő tanár
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