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A tanév legfontosabb eseményei időrendben: 

 

1. 2018. szeptember 20-21-én a Szőlőszem – táborban előadást tartottunk a 

kilencedikeseknek az Ökoiskoláról, valamint a Bükki Nemzeti Parkról és aktívan 

bekapcsolódtunk a szervezett programokba is (vetélkedők, túra, kirándulás). 

 

2. 2018. október 26-án a „Menő Menza” program keretében az „Egészségnap” sikeres 

lebonyolításában vettünk részt. A mi állomásunkon az energiaitallal kapcsolatos fontos 

tudnivalók kerültek terítékre. A tanulók sok új, hasznos információval gazdagodtak.  

 

3.  2018. november 21-én az iskolai „Pályaorientációs nap” alkalmából Tóth Erika 

biológus az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa tartott nagyon érdekes, tudományos 

előadásokat „Miért lettem biológus?” valamint „Szuperhősök az állatvilágban” címmel. 

A tudományos ismereteket, érdekességeket a diákok nagy figyelemmel hallgatták. 

 

 

4. A tanév során egy súlyosan beteg kisfiú családjának műanyag kupakok gyűjtésével 

próbálunk segíteni, hogy ezzel is enyhítsünk valamit nehéz anyagi helyzetükön. 

 

5. A téli szünet után kihelyeztük a madáretetőket, hogy gondoskodjunk iskolánk kedves 

madarairól. 

 

 

6. 2019. március 18-22 között a „Fenntarthatósági témahét” eseménysorozatába is 

bekapcsolódott iskolánk, ahol kiemelt téma a víz és a vízzel kapcsolatos tudnivalók 

voltak. 

 

7. 2019. március 21-én Szabó Zsuzsa iskolánk egykori diákja tartott előadást a 10.A és 11 

A osztályoknak „távérzékelés és térinformatika” témakörben. Szabó Zsuzsa jelenleg a 

Debreceni Egyetem PhD-s hallgatója, aki kiemelte hasznos szerepét e területnek a 

természet és környezetvédelemben is. 

 

 

8. 2019. március 21-én iskolánk lelkes diákjaival részt vettünk az országos „TeSzedd” 

akcióban is, az akció keretében a  Csónakázó tó környékét tisztítottuk meg. 

 

9. 2019. március 29-én a diáknap keretében „Vizes vetélkedőt” szerveztünk a 11.E osztály 

segítségével a 9-10. évfolyamos tanulók számára. A vetélkedő tudományos, műveltségi, 

és játékos feladatokat tartalmazott. 

 



10. 2019. április 29-én a 12. évfolyam emlékfát ültetett az iskola udvarán az Ökoszerenád 

keretében. 

11. 2019. május 20. volt a határideje az „Ökoiskola pályázat” benyújtásának, mivel 2019. 

szeptemberétől meg kell újítani az iskolánk Ökoiskola címét. A pályázatot benyújtottuk, 

bízunk annak eredményes elbírálásában. 

 

12. A technikai dolgozók segítségével megszépült az iskolai emlékhely, amelynél a 

„Nemzeti Összetartozás napja” és  a „Környezetvédelmi világnap” alkalmából tartottak 

megemlékezést diákjaink. A Nemzeti parkok emblémájával megfestett kőlapok sajnos 

lekoptak, így ezeket újra el kell készítenünk. 

 

 

13. Az érdeklődő diákok a „Környezetvédelmi híradó”-ból a tanév során tájékozódhattak a 

fontos és jeles napok eseményeiről. 
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