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Az ÖKOTEAM koordinálásával és a kollégákkal való szoros együttműködéssel eredményes 

évet zártunk idén.  

Szeptemberben az első találkozáskor összeállítottunk egy munkatervet, amelyet a tantestület 

elfogadott. A szeptemberi hónap folyamán a 12. évfolyam környezetvédős tanulóival a 

tanmenetnek megfelelően folytattuk az előző évek hagyományaihoz hasonlóan a zuzmótérkép 

elkészítését a Cifrakertben. Megállapítottuk, hogy a nyár folyamán nem romlott Nagykőrös 

város levegő minősége. Az országos felhívásnak köszönhetően a „Kutatók Éjszakája” program 

keretében lehetőségünk volt ellátogatni a kecskeméti NÉBIH laboratóriumába egy busznyi 

diákkal. Októberben az első egész iskolát megmozgató esemény a Hermann Ottó 

Vándortanösvény látogatása volt intézményünkben. Az egy hét alatt, amíg a tanösvény nálunk 

lehetett, csaknem minden osztály ellátogatott és elmondható, hogy várakozáson felüli sikere 

volt. Jó volt látni az önfeledten újra játszó diákokat és kollegákat.  

A hónap eseménye volt még a tantestületi kirándulás, ahol az Aggteleki Nemzeti Park 

látnivalóival ismerkedtek kollegáink. Hangulatos fényképes beszámolóval osztották meg 

élményeiket tantestületi értekezlet keretében. 

Novemberben először csatlakoztunk az Európai Hulladékcsökkentési programjához, ahol 

iskolánk valamennyi tanulója és csaknem valamennyi pedagógusa érintett volt. A meghirdetett 

programok és versenyek eredményei iskolánk honlapján megtalálhatók. Áder János 

köztársasági elnök úr fővédnöksége alatt meghirdetett „Élő Bolygónk” elnevezésű akcióhoz is 

csatlakoztunk. A fenntartható fejlődés és a éghajlatvédelem ügyét támogatva ösztönöztük a 

kollegákat, tanulókat és a szülőket adják le klímavoksukat.  

Karácsony előtt teremdíszítési versenyt hirdettünk, felhívva a figyelmet arra, hogy elsősorban 

újrahasznosított díszeket használjanak. Hagyományosan a 11. évfolyamos tanulóink 

meglepetés műsorral és ajándékkal kedveskedtek  a Szociális Otthon és az ÉNO lakóinak. 

Januárban kollégista tanulóink lelkesen készültek a farsangra, álarcokat és jelmezeket 

készítettek az újrahasznosítás jegyében. 

A februári program fő szervezői a 11. évfolyamos környezetvédelem-vízgazdálkodás szakos 

tanulóink voltak. Plakátot készítettek és rádiós megemlékezést állítottak össze a Tisza 

élővilágának emléknapjára. 

Márciusban a Víz világnapi megemlékezésbe már az iskola valamennyi tanulója 

bekapcsolódott. Ebben a hónapban a „Vizes Hétpróba” feladatait oldották meg (A „Hét Próba” 

az egész tanévet átfogó programsorozat volt, minden hónapban más munkaközösség és más 

témakör kerül sorra.) 

Áprilisban immár XIV. alkalommal rendeztük meg a Tudományos Diákköri Konferenciát. 

Színvonalas pályaművek érkeztek be, iskolánkból is. A pályaművek és az eredmények iskolánk 

honlapján megtekinthetők. A Föld napjára quiz versenyt írtunk ki. A hónapot a TeSzedd 

mozgalomhoz csatlakozva egy iskola környéki nagytakarítással zártuk.  



Májusban a Biodiverzitás napjára emlékeztünk iskolarádiós műsor keretében és a 11. 

évfolyamos környezetvédős tanulók terepgyakorlatát koordináltuk. A Duna Ismerettár országos 

döntőjében a 11. évfolyamos környezetvédős tanulók Vidra nevű csapata II. helyezést ért el. A 

tanulók egy négy napos jutalomtáborozáson vehettek részt, Duna menti nagyvárosokban. Már 

hagyományosan a tanévet családi főzőnappal illetve sportnappal zártuk. A Duna Művészeti 

Mestere 2016. alkotói pályázaton szép eredményt értek el tanulóink, a legjobb tíz pályázat 

között nyolcadikként jutottak be a díjazottak közé. A Nemzetközi Duna Napon egy 

hajókiránduláson ismerték el a munkájukat. A Kőrösi Möggyfesztiválon a 

természettudományos munkaközösség képviselte iskolánkat, felhívtuk a kilátogató lakosság 

figyelmét a tudatos élelmiszerfogyasztásra. 

Ebben a tanévben csatlakozott iskolánk a „Ments meg egy kertet!” programhoz a kertész 

munkaközösség koordinálásával, a kertész tanulók és a Petőfi Sándor Általános Iskola 5.c 

osztályos tanulóinak bevonásával. Az iskolánk melletti elhanyagolt kertet vették gondozásba a 

tanulók, amelyből kis konyhakertet varázsoltak. A kerti munka nem ért véget az iskolai 

tanévvel, egész nyáron folyik a munka. Heti rendszerességgel gondozzák a növények mindkét 

iskola tanulói. A termény betakarításában is részt vesznek a diákok. Az együttműködés 

gyümölcsöző.  
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