Ez történt a 2017-18-as tanévben
Szeptember:
- Curie Természetismereti Versenyre csapatok szerveződtek
- a Böndörödőn a negyedik évfolyam műsorral lépett fel, a főzőversenyen a
tantestületi és a 8.b csapata vett részt
Október:
- az állatok világnapján postagalambokat engedtek el a diákok, alsósok
betűrejtvényt oldottak meg a szünetben
- a Környezetvédelem a jövőért meghirdetett versenyre három csapat
szerveződött a 8.b-ből
November:
- az egészség hét keretében 20-án kiállítást rendeztünk a diákok munkáiból
Egészségmegőrzés témáját feldolgozva
- 21-én játékos sportversenyt szerveztünk a tornateremben évfolyamonként.
Győztes osztályok:1.a,2.a,3.b,4.b,5.b,6.b,7.b,8.a
- 22-én a véradáson 70 véradó jelent meg. A legtöbb véradót beszervező osztály
a 7.b lett. Jutalmuk egy torta. Egyéniben a legtöbb véradót beszervező tanulók a
4.b-ből: Kiss Csanád, Kiss Levente, Kiss Márton. Második helyezést ért el:
Virág Kristóf , Zelovics András a 3.a-ból , Komáromi Péter a 7.b-ből.
- 23-án a negyedik évfolyam vett részt a dohányzás káros hatásait ismertető
előadáson. A nyolcadik évfolyam tanulói szexuális felvilágosítás órán vettek
részt.
- 24-én délelőtt előadásokat hallgattak meg diákjaink illetve csoportmunkában
dolgoztak. Témák: élelmiszertárolás, méz, felelős állattartás, kábítószer hatásai,
egészséges táplálkozás, dohányzás hatásai, közlekedési szabályok betartása.
- 24-én a Nádasdi napok alkalmából megrendezett reál versenyen csapatunk 3.
helyezést ért el (Komáromi Péter, Kutasi Nóra, Kristály Áron 7.b, Mágó Márton
7.a)
December:
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- 6-án a nyolcadik évfolyam energiatudatosság témakörében tesztsort töltött ki –
országos felmérés
- 13-14-én karácsonyi vásár – sok újrahasznosított anyagból készült
ajándéktárgy
- 6-8-ig a szülői munkaközösség adventi koszsorúkat árult – ötletes,
anyagkímélő megoldások az alkotásokban
- 194 diákunk fizette be a vöröskeresztes tagdíjat 2017-re.
Január:
Február:
- 17-én Curie Környezetismereti verseny területi fordulója több mint 60 diák
részvételével. Iskolánkat öt csapat képviselte. 3-4. évfolyamon az agárdi Chernel
István Általános Iskola egyik csapata győzött: Hévizi Richárd, Kovács Bence,
Bíró Ákos. Az 5-6. évfolyamon szintén az agárdi iskola egyik csapata nyert:
Gecse Zille Borbála, Metzger Luca, Mikó Léna. A 7-8. korosztályban a
Ciszterci Szent István Gimnázium lett az első: Csáti Judit, Regős Brigitta, Stock
Zita. Iskolánkból a legjobb eredményt a 3-4. évfolyamon Tassy Kata, Pozsgai
Gréta,Falvai Norina érték el: második helyezés.
Március:
- 5-én szelektív hulladékgyűjtés fontosságát hangsúlyozó játékot kapott iskolánk
a Csalán Szövetkezettől.
- 19-én a 7-8. osztályosoknak szervezett víz világnapi versenyen az alsóvárosi
iskolában nem vettünk részt érdeklődés hiányában.
- 21-én a Széna téri Általános Iskola által szervezett víz világnapi versenyen
csapatunk 5. helyezést ért el: Dömök Nina, Édes Auguszta 5.B, Hedrich Martin,
Németh Bence 6.a.
- 22-én a Víz világnapjáról megemlékeztünk: alsóban közmondásos
keresztrejtvényt oldottak meg, rajzaikkal, papírakváriumokkal díszítették az
épület folyosóit. Felsőben képes rejtvényt oldottak meg az érdeklődő diákok:
Nagy Nikolett 8.a osztályos tanuló lett az első.
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- 26-án a Széna téri Általános Iskolában barátságos elsősegélynyújtó versenyen
vettünk részt. Csapatunk: Kiss Orsolya, Vass Petra, Fodor Ádám(6.b) a
negyedik helyezést szerezték meg.
Április:
- 13-án Gárdonyi Luca (5.a) a megyei Kaán Károly versenyen ötödik helyezést
ért el a nagyszámú mezőnyből.
- 13-án pályaorientációs nap alkalmából az osztályok jelentős része
üzemlátogatáson vett részt: megyei kórház, Harman- Becker Kft, Damniczki
cukrászat, Fehérvár Médiacentrum stb. Az iskolában maradt osztályok szülők,
egyetemisták beszámolóit hallgatták meg.
- 18-án a városi elsősegélynyújtó versenyen szintén negyedik helyezést érünk el.
Csapattagok: Kiss Orsolya, Vass Petra, Fodor Ádám (6.b), Török Kitti (6.a)
- 23-tól 27-ig fenntarthatósági témahét:
-23-án a Föld napja alkalmából zöldbe öltöztek a diákok. A legzöldebb
osztályok:1.a, 2.a. Minden osztály a faliújságra egy idézetet helyezett ki, hogy
mit jelent számukra a fenntarthatóság.
- 24-én a nyolcadik évfolyam osztályai biológia órán elsajátítják az újraélesztés
alapjait.
- 25-én 5. órában vetélkedő a fenntarthatóság témájából 3. és 4. évfolyam
csapatai között. 1. helyezett: Kiss Márton, Bedő Marcell, Kovács Levente (4.b),
2. helyezett: Kabai Tamás, Merkl Áron, Horosz Ágoston (4.a), 3. helyezett:
Mikó Nikolett, Tassy Kata, Csegezi Csenge (4.b).
- 26-án energiakövet (Nagy Bence) tartott előadást az energiatakarékosság
témájából a hetedik osztályoknak.
- 27-én kiállítás az alumínium dobozból készült tárgyakból. 35 tanuló tárgyait
lehetett megtekinteni.
Május:
- 7-én papírgyűjtés
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- 9-én tavaszi véradás. 47 véradót fogadtunk. A legtöbb véradót beszervező
osztály a 3.a – torta a jutalmuk. A legtöbb véradót (4) Zelovics András (3.a)
hozta.
- 10-én Madarak és Fák Napja alkalmából iskolánk bejáratát feldíszítették az
alsósok madarak rajzaival.
- 16-án beküldtük pályázatunkat az Örökös Ökoiskolai Cím elnyerésére.
Június:
-1-én a Környezetvédelem a jövőért! megyei vetélkedőn iskolánk egyik csapata :
Helmrich Márton, Erős Áron, Turozcki Bálint 8.b osztályos tanulók 3. helyezést
értek el.
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