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Ökoiskola éves 

beszámoló



Barangoló szakkör 

elindítása

- Dömösi zöld forgatag

- Apátkúti Erdei Iskola szervezésében

∙ nyomkeresés

∙ vulkánok nyomában

∙ karácsonyi adventi vásár

- Erdőajándéka Erdei Iskola 

szervezésében

∙ Pilisszentkereszt-Dobogókő-Dera

szurdok (15km-es túra)

- Titanic kiállítás

- Lajta monitorhajó



Olvasóklubbot szerveztünk minden hónapban



Pilisszentkereszt-Dobogókő-Dera szurdok 

15 km-es nagy túra szülőkkel



Karácsonyi adventi vásár ökosan

Visegrádon Pilismaróton



És még barangoltunk…..

A Titanic kiállításon A Lajta monitorhajón



Csatlakoztunk a Te Szedd önkéntesen a tiszta 

Magyarországért kezdeményezéshez



Versenyeink

Régiek:

- Bolyai Természettudományi Csapatverseny

- Indulj el egy úton……. Természetismereti 

vetélkedő (15. hely)

- Benedek Elek Általános Iskola műveltségi 

vetélkedője/Föltámadott a tenger címmel/-

döntőbe jutottunk és a 9. helyen végeztünk

- Kisnánai Általános Iskola által meghirdetett 

Kultúrtörténeti és Műveltségi versenye-

bejutottunk a döntőbe

Újak:

- Mindent a lovakról!-egyfordulós 

csapatverseny-országos I. helyezés

- Sokorópátkai Természetismereti verseny-

bejutottunk a döntőbe és 5. helyen végeztünk



Versenyek
Debrecen Kisnána Sokorópátka



Csatlakoztunk a „Madárbarát Iskola” cím 

elnyeréséhez

Jani bácsi kihelyezte az etetőket Mi megfigyeltük 



Az év élőlényei kiemelt szerepet kaptak az 

órákon, versenyeken és az erdei iskolában is



A Hiúz Ház Erdei Iskolában töltöttünk 

5 napot Királyréten



Március 22.

A víz világnapja

- Az erdei iskola szervezésében a

Dunavirág Vizibusszal egy rendkívüli

vízvizsgálati foglalkozáson vehettünk

részt

- Az iskolában a gyerekek egy

feladatlap segítségével tudhattak meg

sok érdekes dolgot a vízről és annak

fontosságáról



Április 22.

A Föld napja

Berkes Tamás, mint a PET kupa

önkéntes segítője, tartott a

felsősöknek egy érdekes előadást

hogy mit is csinálnak, amikor a

Tiszán eltöltenek egy hetet és

összeszedik a folyóba került

műanyag palackokat



Fenntarthatósági témahét

Április 23-27

- Idén először csatlakoztunk egy 

központilag szervezett 

témahéthez, melyben a 

Fenntarthatóságot választottuk

- Az egész hét során minden 

pedagógus megpróbálta a 

témához kapcsolódóan bővíteni 

a gyerekek ismereteit



Május 11.

Madarak és fák napi természetismereti 

vetélkedő



Kastélytúra-Keszthely



Királyrét-Gördülő tanösvény



Környezet és természetvédelmi tábor Pálkövén

(EFOP 3.3.5)



Köszönöm a figyelmet!


