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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.
2018 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. augusztusban ismét
elnyertük az ÖKOISKOLA címet.
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
Szeptember 28-án a Magyar Diáksport Napján megtartottuk 12.30-kor a szokásos 2018 méteres futást.
Díjaztuk a leggyorsabbakat, külön az alsó és felső tagozatot, a fiúkat és a lányokat.
Erdészeti nap
Szeptember 28-án az alsósok Mátrafüreden az Erdészeti nyílt nap keretében ismerkedtek a Mátra növény
és állatvilágával, az erdészek munkájával, a fakitermelés eszközeivel, a vadászattal.
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 programunkban előzetes feladatként minél nagyobb sütőtököt kellett keresni és behozni,
volt totó, kukoricamorzsolás, tojáshordás, kislibák terelése, versírás, fele sem igaz, valamint Erzsébet
nevű lakost kellett behívni, és 3 db tükörtojást elkészíteni és minél hamarabb a tornaterembe behozni.
A Föld napján a 7-8. osztályosok az AQA part tópartra sétáltak, ahol a Földhöz kapcsolódó vetélkedőn
vettek részt. Az 5-6. osztályosok a Mátrába túráztak, Mátrafüred – Eremény-tető,- Sástó – Mátrafüred
útvonalon, közben játékos feladatokat oldottak meg. Az alsósok a periglaciális talajszelvényhez
gyalogoltak, ahol a talajszelvény gyomtalanították, összeszedték a szemetet és játékos feladatokkal
találkoztak..
A madarak és fák napján diákjaink az év madara, fája, emlőse, gyógynövénye, hala, rovara, hüllője,
gyümölcse, gombája, vadvirága, állomásokon kaptak érdekes, játékos feladatokat. .Kihelyeztük a
diákok és tanár úr közös munkája során elkészült madárodút.

Versenyek:

Idén is megrendeztük a Mátra élővilágával és hagyományaival foglalkozó Mátra gyöngyei vetélkedőt.
Múzeumlátogatás
Az EFOP program keretében a 6. osztályosok a Mátra Múzeumba, a 7. osztályosok a Csontváry
múzeumba, az 1. 2. és 4. osztályosok a Mátrafüredi Palóc Múzeumba látogattak.
Túrák:
Őszi túra október 13-án, Kékestető-Mátrafüred útvonalon, a felsős diákok és tanáraik részvételével.
Egészségnap
Szeptember 26-án egészségnevelési délelőttöt szerveztünk diákjainknak a tanórák keretében, zöldséggyümölcs kóstolót tartottunk az iskolagyümölcsöt szállító cég jóvoltából.
Dísznövények telepítése az udvari ágyásokba
A Föld napján a 7-8. osztályosok 24 db virágládába (minden tantermi ablakba) piros muskátlikat
ültettek.
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.
Témahét:
A 4. osztály XY vezetésével április hónapban az országos fenntarthatósági témahéthez csatlakozott, a
2. osztály Fülöpné Erdélyi Mária és XY segítségével a digitális témahéthez az Építsünk házat!
projekthez..
Erdei tábor:
Június 3-4-én az alsósok Galyatetőn táboroztak.
Teszedd- Önkéntesen a tiszta Magyarországért!
Iskolánk csatlakozott az országos programhoz, ahol a szülők és a helyi civil szervezetek tagjaival együtt
szedtük össze településünkön és a környező utak mentén a szemetet.
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