Ökoiskolai beszámoló - 2019-20-as tanév
Szeptember:
- Curie Természetismereti Versenyre csapatok szerveződtek: 3.a-ból: Gángó
Lilla, Mészáros Zsófia, Tóth Fruzsina, 4.a-ból Szölke Balázs, Gaál Zsombor,
Édes Áprilka, és Szabó Kata, Fekete Szonja, Szendi Beáta, a 4.b-ből Schavel
Anna, Dunai Laura, Kancz Rebeka, 6.b-ből Kiss Márton, Bedő Marcell, Virág
Noel, 7.a-ből Csontos Bálint, Szarvas Gergő, Vizbel Gergő, 8.a-ból Aradi
Krisztián, Egri Balázs, Huszár Milán tanulókból.
- a Böndörödőn a főzőversenyen a tantestületünk a bográcsos ételt főzött.
Október:
- az állatok világnapján postagalambokat engedtek el a diákok

- 12-én két csapattal (6.a és 6.b-ből) éjszakai csillagászati túrán vettünk részt a
Sóstó Természetvédelmi Területen

-14-én és 15-én kaktusz
kiállításon vásárolhattak
diákjaink

- 21-én a hatodik évfolyam sajtműhelyben folyó munkával ismerkedhetett meg
Csákberényben

-a–
- Környezetvédelem a jövőért meghirdetett versenyre egy csapat szerveződött a
8.b-ből (Bedő Dorina, Kovács Petra, Kovács Viktória)
November:
- november 11-én különböző alkotásokkal
emlékeztünk meg a Márton napról

- az egészség hét keretében 18-án kiállítást rendeztünk a diákok munkáiból
Egészséges táplálkozás témáját feldolgozva

- 19-én zöldségszobor kiállítást rendeztünk a diákok munkáiból, a résztvevőket
és a legjobbakat jutalmaztuk

- 20-án 54 véradó közreműködésével megrendeztük az
őszi véradást. A véradás versenyét az 5.a osztály nyerte
meg. A legtöbb véradót Kiss Csanád, Kiss Levente, Kiss
Márton a 6.b-ből toborozta

- 21-én játékos sportversenyt szerveztünk a tornateremben
évfolyamonként az alsó tagozatban

- 22-én az egészségnapon délelőtt előadásokat hallgattak meg diákjaink,
valamint csoportmunkában ismerkedtek meg az egészséges táplálkozás főbb
jellemzőivel

December:
- 13-án és 14-én karácsonyi vásáron árulták diákjaink az általuk készített
portékákat
- befizettük a Vöröskereszt tagdíjakat erre az évre (57 diák tagdíj)
Január:
- A Gárdonyi Géza Művelődési Ház pályázatán vett részt iskolánk. Ennek
keretében bizonyos osztályok előadásokat meghallgattak meg, majd ehhez
kapcsolódóan alkotásokat készítettek sokszor anyagok újrahasznosításával

Február:
- 14-én a diákfarsangon nagyon sok ötletes, saját készítésű jelmezt
készítettek a gyerekek, amelyben felvonultak
- 22-én tartottuk meg a területi Curie Környezetvédelmi vetélkedőt 3
korcsoportban 28 csapat meghívásával
- A hatodik évfolyam elkészítette a Határtalanul pályázat anyagát. Olyan
programot választottak, ahol sok a természetben megvalósuló
foglalkozások száma.
- A Táncsicsos héten a komplex versenyen a természettudományi
tárgyakból környezetvédelmi feladatokat is meg kellett oldani a
diákoknak.
- Március 16-tól a járványveszély miatt a többi program nem valósult meg.

Székesfehérvár, 2020. június 16.
Dr. Mészárosné Makk Márta

