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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.
2017. szeptemberében elkészítettük az Ökoiskolai munkatervet és megújítottuk az ökoiskolai
munkacsoportot. Az Ökoiskolai munkatervet egyeztettük a DÖK-kel, az SZM képviselőjével.
2018. május 14-én tartott nevelőtestületi értekezleten elfogadta és támogatta iskolánk ismételt pályázatát
az Ökoiskola címre. A pályázathoz hiánypótlást kellett júniusban benyújtanunk. Várjuk a pályázatunk
elbírálását.
Papírgyűjtés
Ebben a tanévben is papírgyűjtést szervezett a diákönkormányzat november 6-7-én 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
Szeptember 29-én a Magyar Diáksport Napját egy 2017 méteres futással kezdtük, majd az alsósok
sorversenyeken, a felsősök parasztolimpián mérték össze ügyességüket.
Jeles napok
Hagyományainkhoz hűen ebben a tanévben is megrendeztük a Márton napi vetélkedőnket,
megemlékeztünk a Madarak és fák és a Föld napjáról.
A Márton napi programunk kissé eltért a hagyományainktól. A helyszín a Művelődési ház. Volt
rajzverseny, daltanulás, kvízjáték.
A Föld napján minden osztály túrázott. Az alsósok a falu határában található periglaciális talajszelvény
területét tisztította meg, a gyomnövényektől, szedte össze a szemetet.
A madarak és fák napján diákjaink az év madara, fája, emlőse, gyógynövénye, hala, rovara, hüllője,
gyümölcse, gombája, vadvirága állomásokon kaptak játékos feladatokat.
Az alsósok Budapesten az OMÉK keretében az Erdővarázs programon vettek részt.
Versenyek:
Idén is megrendeztük a Mátra élővilágával és hagyományaival foglalkozó Mátra gyöngyei vetélkedőt.
Sajnos a Teleki Pál földrajzversenyen ebben az évben nem indultunk.
Múzeumlátogatás
Az 5. osztály Hatvanban a Vadászati Múzeumot látogatta meg október 17-én.
A 8. osztály Budapesten a Terror Házában járt október 26-án.

Túrák:
Őszi túra az Eremény –tetőre, Mátrafüred, Sástó, Mátrafüred útvonalon.
Tavaszi túra Mátrafüred, Máriácska, Gyökeres-forrás, Hanák Kolos kilátó, Mátrafüred útvonalon.
Egészségnap
Október 26-án egészségnevelési délelőttöt szerveztünk diákjainknak a tanórák keretében / minden
tanórán foglalkoztak a gyerekek a pedagógusok irányításával az egészségneveléssel /, valamint az
óraközi szünetekben. Első szünet: sajtkrémbe sárgarépát mártogathattak. Második szünet: torna az
udvaron. Harmadik szünet: gyaloglás a sportpályán. negyedik szünet: szemétszedés az udvaron
Dísznövények telepítése az udvari ágyásokba
A madarak és fák napján hagyományainkhoz híven a 8. osztályosok emlékfát ültetettek az iskola
játszóudvarára.
A gyep locsolásáról és a folyamatos rendben tartásáról az önkormányzat közfoglalkoztatottjai
gondoskodnak Tavasszal az udvarra 200 db bársonykát is ültettek.
Fenntarthatósági témahét:
A 3. osztály Tősér Gyuláné vezetésével április hónapban csatlakozva az országos fenntarthatósági
témahéthez Mit mesél a természet? című programot vették át.
Erdei tábor:
Szeptember 25-27-én a felsősök Cserhátszentivánon táboroztak.
Ökobusz:
Iskolánk tanulói közül a 7-8. osztályosok fizikai kísérleteket nézhettek meg az Ökobuszon.
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