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Ez a tanév a harmadik ökoiskolai évünk, melynek második félévében a következő 
programjaink a következők valósultak meg: 

 Ebben a félévben is megünnepeltük egyházi és nemzeti ünnepeinket a hittanos és 
humán munkaközösségek szervezésében.  

 Februárban iskolánk benevezett a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Zöld Nap 
elnevezésű többfordulós versenyre, amelyen egy négyfős csapat képviselte 
iskolánkat.  A pályamunkát, egy diaprezentációt, Krajnyák Edina felkészítésével 
készítették el, mellyel sikeresen tovább is jutottak. A verseny előtt a versenyzők két 
alkalommal vehettek részt telephelybejáráson (Miskolcon a MIVÍZ Kft. biogáz 
üzemében és MKV Zrt. központi telephelyén), és tanulmányi kirándulásra is mentek a 
poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumba a versenyre való felkészülés részeként. 
A május 10-én megrendezett versenyen csapatunk a rangos 2. helyezést szerezte 
meg. 

 Márciusban tantestületünk továbbképzésen vett részt, amely a Teremtésvédelem a 
katolikus iskolában címet viselte. . 

 Április 11-én iskolánkba látogatott Béres Gábor atya, aki csillagászati bemutatót 
tartott az érdeklődő gyerekeknek, megemlékezve ezzel a hónapban tartandó 
csillagászati világnapról. 

 Május 1-jére nyolcadikos lányaink feldíszítették az iskolánk terültén található fákat 
májusfává varázsolva azokat a DÖK szervezésében. 

 Május 10-én megemlékeztünk a Madarak és Fák napjáról, a nap folyamán minden 
osztály egy játékos feladatlapot töltött ki, illetve az alsósok között egy rajzverseny is 
megrendezésre került, amelynek legjobb munkái az aulában kerültek kiállításra. 

 Május 31-én, a gyereknapon, egy öko-pack játszóház segítségével bővíthették 
ismereteiket fenntarthatósággal kapcsolatban, játékos formában. 

 Ebben a hónapban került sor a hitéleti munkaközösség „…hogy művelje és őrizze meg” 
elnevezésű  projektje  a teremtésvédelem jegyében. 

 Pályázati projekt keretében (Nagylányok) megvalósuló programjainkban is 
megjelentek olyan rendezvények, amelyek a fenntarthatóság témájához 
kapcsolódnak, például: népi kézművesség, sport. 

 Iskolánk udvarának virágtartói egynyári virágokkal gazdagodtak. 

 Év végén többéves hagyomány részeként ballagó nyolcadikosaink idén is fát ültettek 
az iskola területén. 

A félév során folyamatosan megvalósuló tevékenységeink az alábbiak voltak: 

 Az elmúlt félévben kihelyezett madáretetők feltöltése és megfigyelése. 
 Ökofaliújság frissítése. 

 


