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A tanévet a Hungarikum pályázatra készített Borsod hungarikumai projekt 

programjaival kezdtük.  A változatos és érdekes rendezvénysorozaton diákjaink mellett, a 

szülők is sok – sok érdekes dolgot tudhattak meg a hungarikumokkal kapcsolatban. 

Nagyon jól sikerült a hagyományos főzőversenyünk, mely most kibővült a 

hungarikummá vált élelmiszereink bemutatásával és felhasználásával. Diákjaink 

osztályonként kreatív módon mutattak be egy-egy hungarikumot, majd termékkóstolót 

tartottak. A szülők osztályonként egy-egy ételt készítettek ezek felhasználásával. 

Kiemelkedő programja volt a projektnek a Tokaji történelmi borvidék kultúrtájat 

bemutató rendezvény. Az előadás és kiállítás megtekintése után tanulóink az iskola udvarán 

kipróbálhatták a szőlő feldolgozásának mozzanatait. A szőlő szemezése, darálása, préselése, a 

saját készítésű must kóstolása felejthetetlen élmény volt mindannyiunknak. Szüreti 

mulatsággal, táncházzal zárult a nap. A program megvalósítását tanulóink szülei segítették. 

A projekt zárásakor került átadásra az iskola aulájában készült négy üveges tárló. 

Háromban egy-egy természetes élőhellyel és ott élő állatokkal ismerkedhetnek a gyerekek és 

a látogatók. A negyedikben hungarikumainkat mutatjuk be. 

Ez a tanév is nagyon gazdag volt olyan programokban, melyek lehetővé tették 

tanulóink környezethez való viszonyának alakítását, a felelősségtudat fejlesztését. A 

betervezett hagyományos rendezvényeink ebben a tanévben is kiegészültek. 

Tanulóink a „Digitális úton-útfélen „program keretében budapesti tanulmányi 

kiránduláson vehettek részt. A Csodák Palotájában  tudományos jelenségekkel, fizikai 

törvényszerűségekkel ismerkedtek, a Magyarság Házában a magyar kultúrkinccsel, 

tudományos és szellemi teljesítményekkel ismerkedtek. 

Csatlakoztunk a „Mozdulj a klímáért!” kampányhoz. Tanulóink lelkesen gyűjtötték a 

zöld mérföldköveket, melyeket a környezetkímélő közlekedésért kaptak.  Az iskola udvarán 

egy élőképben fogalmaztuk meg üzenetünket ..”Lépések a klímáért! Tiszta levegőt!” 

Pedagógusaink a Csanyiki Erdei Iskolában erdőpedagógiai konferencián vettek részt. 

Igazgatónőnk, Klemmné Lőrincz Ildikó előadásában beszélt ökoiskolai munkánkról is. 

Az év során változatos rendezvényekkel készültünk a környezetvédelmi jeles napokra. 

Az állatok világnapján a Mályi Madármentő Egyesület vezetője tartott nagyon érdekes 

előadást állatmentő munkájukról. 

A Víz világnapján kékpólós akcióval hívtuk fel a figyelmet a környezetszennyezés 

következményeire. 

A Föld napjára a szülőkkel közösen szerveztünk iskolaszépítő, -zöldítő akciót. 

Megrendeztük immár hagyományos környezetismereti városi versenyeinket. 

Egy fórumon megismerkedtünk a Magosfa Alapítvány Kicsik és nagyik programjával. 



Ebben az évben is évszakonként részt vettünk egy-egy  erdei iskolai foglalkozáson.  

Nevelési értekezletünkön az ÉSZAKERDŐ Zrt. Fónagysági Oktatási Központjában a 

környezeti nevelésről, a fenntartható fejlődésről hallhattunk előadást. 

Tantestületi kirándulásunkon pedagógusaink a Palócföld várait fedezték fel. 

Ökoiskolai programjainkról rendszeresen jelentek meg beszámolók iskolánk honlapján 

és iskolaújságunkban. 

Mivel ökoiskolaként immár a harmadik tanévet zárjuk, előkészülünk az ökoiskolai cím 

újrapályázására. Végig tekintve eddigi munkánkon igyekeztünk erősségeinket és 

gyengeségeinket megállapítani. Úgy gondoljuk a programok szervezésében és 

lebonyolításában, a diákok és szülők bevonásában jók vagyunk. Jó kapcsolatokat sikerült 

kialakítanunk több zöld szervezettel, több akcióhoz is csatlakoztunk. Fejlődést az 

ökoiskolához kapcsolódó dokumentációk (feljegyzések, szerződések, beszámolók) 

elkészítésében és a mérések kidolgozásában szeretnénk elérni a következő ciklusban. 
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