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Dátum Program Résztvevők, felelősök 

Szeptember őszi aszpektus vizsgálata 

közúti közlekedési zaj 

mérése 

12. évfolyamos 

környezetvédelem-

vízgazdálkodás szakos 

tanulók (tanmenet) 

Szeptember 30. Kutatók éjszakája – NÉBIH-

Kecskemét 

13. évfolyamos 

élelmiszeranalitikus tanulók 

Október Tantestületi kirándulás - 

Hajós 

Tantestület tagjai 

Október Kenyér Világnapja – kvíz, 

kenyérsütő verseny 

Iskola valamennyi tanulója 

November  Európai 

Hulladékcsökkentési Hét 

Iskola valamennyi tanulója 

December Karácsonyi teremdíszítés, 

környezetbarát 

csomagolóanyagok 

Iskola valamennyi tanulója 

December Karácsonyi szereplés a 

Szociális Otthonban és az 

ÉNO-ban 

11. évfolyam 

December Karácsonyi vásár Élelmiszeripari és kertész 

munkaközösség 

Január Háttérsugárzás mérése a 

tanügyi épület különböző 

szintjein 

környezetvédelem-

vízgazdálkodás 

szakmacsoportos tanulók 

(tanmenet) 

Február Tisza élővilágának 

emléknapja-megemlékezés a 

rádióban, plakátkészítés 

11. évfolyamos 

környezetvédelem-

vízgazdálkodás szakos 

tanulók 

Március 22. Víz világnapi megemlékezés 

az iskolarádióban, és 

kiállítás az aulában 

Iskola valamennyi tanulója 

Április Országos Tudományos 

Diákkonferencia 

nevezés alapján 

Április Aranyhét Munkaközösségek 

Április Szakmák éjszakája Munkaközösségek 

Április Fenntarthatósági témahét Munkaközösségek 

Április Fenntarthatósági kupa Nevezés szerint 

Május Biodiverzitás napja – 

megemlékezés az 

iskolarádióban 

 

Május Látogatás a Pálfájai Oktató 

Központban 

Érintett osztályok 



Május Toldi nap- ifjúsági nap Iskola valamennyi tanulója 

Május  Danube Box „Duna 

Ismerettár” országos döntő 

X. jubileumi verseny 

 

Május Szent György napi 

Virágvásár 

Kertész munkaközösség 

Június Környezetvédelmi Világnap- 

quiz  

Iskola valamennyi tanulója 

Június Családi főzőnap Iskola valamennyi tanulója 

és néhány szülő 

Június Sportnap, teremtakarítás Iskola valamennyi tanulója 

Június  Kőrösi Möggyfesztivál  

Július-Augusztus „Ments meg egy kertet”- 

program 

Petőfi Sándor Általános 

Iskola tanulói és a kertész 

tanulók, kertész szakoktatók 

   

 

 

Folyamatos tevékenységeink: 

- Konyhakert működtetése, megtermelt növények felhasználása a menzán. 

- „Öko faliújság” működtetése a tanügyi épület III. emeletén. 

- Iskola parkjának és növényeinek gondozása a kertész tanulók közreműködésével. 

- Az iskolai zöldhulladék komposztálása. 

- Szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése a papírra és PET palackra 

- Kapcsolattartás a városi általános iskolákkal és óvodákkal. 

- Környezetbarát tisztítószerek használata. 

- Folyamatos kapcsolattartás a TMK dolgozóival az energia-hatékony működés 

érdekében. 

- „Ments meg egy kertet!” program keretén belül közös munka a Petőfi Sándor Általános 

Iskola 6.c osztályos tanulóival. 

 

 

 

 

Nagykőrös, 2016. szeptember 


