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„Az ember és a természet egysége valamiféle ősi, megbonthatatlan kapocs, amely, ha 
részese lehetsz ennek az élménynek, lélekben visszavisz a gyökerekhez.” (Makai Rita)

• A 2017/18 –as tanév első nagyobb Ökosulis programja az őszi kirándulás
volt.

• Szervezésében megvalósításában és lebonyolításában a kollégáknak, a
Polgármester Úrnak, a Református lelkészúrnak, illetve a Koncz – Brantner
Alapítvány munkatársainak a segítségét köszönjük.

• Felfedező, megismerő, tanulmányi sétán vettünk részt Szentlőrinc
városában. Egy feladatlap segítségével megismerhettük a város nevezetes
épületeit, azonkívül közelebbről megtekintettük a Koncz – Brantner
Emlékházat egy hangulatos tárlatvezetés keretében, bemehettünk a
Református templomba, elolvashattuk a történetét, illetve a Polgármesteri
hivatalba is ellátogattunk, ahol a Polgármester Úr beszélt nekünk a kastély
történetéről, és a hivatalban folyó munkákról. A rendezvényteremben
megvendégeltek minket valamint lehetőséget kaptunk a szavazás
kipróbálására is.

http://www.citatum.hu/szerzo/Makai_Rita


kellemes gyalogtúra volt,

élvezhető, korosztálynak megfelelő előadások,

kedves fogadtatás, 

gyerekek, felnőttek egyaránt nagyon jól érezték magukat

Terven kívüli ÖKO kirándulások is voltak a tanévben, melyeken a

kollégista tanulók vettek részt.

A tenger világa interaktív kiállítás Pécsett, az Árkádban;

A Magyar Posta 150 éves évfordulójának tiszteletére mozgó Postamúzeum 

megtekintése

Állatok Világnapja alkalmából ellátogattunk Tarcsapusztára a gazdaságba

Népmese Világnapján mesés vetélkedőt tartottunk



 Októberben a gyaloglás hónapjában 7,5 km-es gyalogtúrát tettünk a

határban, megfigyelve az őszi munkálatokat a földeken, növényeket

gyűjtöttünk, bogyókat kóstoltunk

 Az Újraélesztés Nemzetközi Világnapja alkalmából a Szentlőrinci

Mentőállomáson elsajátítottuk az életmentés alapjait

 Mikulás túrán vettünk részt a Mecsekben. Kellemes időben, sok élménnyel

gazdagon tértünk haza, sikerült találkoznunk a télapóval is. A túrát

megelőző estén igazi tábori hangulatot idéztünk, egy jó kis párnacsatával

zártuk az estét.

 Amazonas Kisállat Kiállításon vettünk részt – egzotikus állatokkal

találkozhattunk

 Húsvétváró délutánon kedves fogadtatásban volt részünk a Civil

Közösségek Házában



 Csatlakoztunk a „Ki a tanteremből nap” felhíváshoz, sátrat vertünk,

ismerkedtünk a távcsővel, és használatával, szalonnát sütöttünk

 Bodzagyűjtő túrára mentünk, és bodzaszörpöt készítettünk

 Jártunk az Önkéntes Tűzoltóknál

 Szentlőrinci Mentőállomáson

 Szentlőrinci Rendőrőrsön is













A 2017/18 –as tanév tervezett programjai sikeresen megvalósultak.

 Megalakítottuk az ÖKO csoportot, minden évfolyamból választottunk egy

tagot, de bárkit szívesen látunk a csoportban.

 Elkészült a 2017/18 tanév munkaterve

 Elindítottuk az osztályok tisztasági versenyét, a diákönkormányzat

segítségével, melyet a 7.-8. osztály nyert meg, jutalmuk a Dudás

Zita által felajánlott torta volt. A versenyben minden osztály tanulója

lelkesen vette ki a részét, ezért a tortából ők is részesedtek.

 Az őszi időszakban besegítettünk az udvar rendbetételében. 

 Rajz pályázatot hirdettünk az Állatok Világnapjára

 Továbbra is szelektíven gyűjtjük a szemetet.



 Meghirdettük az elem - elektromos berendezések gyűjtését

 Komposztáló használata folyamatos

 Évszakkal kapcsolatos környezetvédelmi vetélkedő volt a kollégiumban,

témája az ősz

 Kresz szabályai -közlekedés

 Járási Atlétikai verseny voltunk

 Takarítást szerveztünk az iskola udvarán és a kollégium területén

 Megyei Atlétikai Verseny vettünk részt

 Megtartottuk a Diáksport napját

 Kézmosás világnapján beszélgettünk annak fontosságáról

 Ökofal dekorálása folyamatos.



 Zsinórlabda Bajnokságon képviseltettük magunkat

 Tökös estén csatlakoztunk az óvodához

 Megemlékezés 1956. október 23-ról

 Halloween parti volt az iskolában

 Márton napot tartottunk a kollégiumban

 Mikulás járt az iskolában

 Kollégiumban rendhagyó Mikulásnap volt a Koncz – Brantner

Múzeumban

 Mikuláskupán vettünk részt

 Mikulásvetélkedőt szerveztünk a kollégiumban és az iskolában

 Előkészületeket végeztünk a téli madáretetésre.



 Karácsonyi ajándékokat készítettünk

 Mézeskalácsot sütöttünk- hagyományőrzés

 Karácsonyi műsort adtak a kollégista tanulók a Cukorbetegek klubjában

 Karácsonyi ünnepséget tartottunk a kollégiumban és az iskolában

 Téli madáretető elhelyezése, folyamatos feltöltése, a madarak

megfigyelése

 Környezetvédelmi témanapot tartottunk, megkezdtük a tavaszi

munkálatokat a kollégium körül

 Hazánk élővilága filmvetítés, beszélgetés a látottakról

 A felső tagozatosok közül 4 tanulót; egy csapatban „Zöldek” néven
beneveztünk a „Tudatos döntés” interaktív vetélkedőre, a szelektív
hulladékgyűjtés és kreatív újrahasznosítás jegyében, csapatunk a 9. helyen
végzett.



 Farsangot tartottunk az iskolában, télűzést a kollégiumban

 Ismét ellátogatott hozzánk Ribizli Bohóc – tavaszváró műsorával vidította
fel tanulóinkat

 Megemlékeztünk Március 15.-éről

 „Mutasd meg a képességeidet” vetélkedőnk nagy népszerűségnek
örvendett

 Megyei Komplex Tanulmányi Vetélkedőn vettünk részt

 Intézményünkben nyílt napot szerveztünk

 Víz Világnapján vizes élőhelyre látogattunk Szentlőrinc területén

 Húsvétváró délutánt tartottunk a kollégiumban, iskolában

 Föld napjának megünneplése a kollégiumban, virágok ültetése, palántázás

 Egészséges életmód vetélkedőt tartottunk a kollégiumban



 Mezei futáson voltunk, aztán Gyöngyösön Országos versenyen

 Megye Kispályás Labdarugó Versenyen, amit Makón az Országos követett 

 Tehetségkutató versenyt tartottunk Tankerületi szinten

 Nagy sikerrel léptek fel tanulóink a Kisdiák Fesztiválon

 Madarak, Fák napjának megünneplése, kirándulás a szabadban

 Megyei Atlétikai Versenyen voltunk, amit az Országos követett Győrben

 Csapatépítő Nevelési Értekezletet tartottunk, hajókiránduláson vettünk részt 

Dráván

 Környezetvédelmi Világnap keretében takarítást rendeztünk a Kollégium 

körül



 Egy jól sikerült Gyermeknapi kirándulással zártuk a 2017/18-as tanévet a

Zsolnay Kulturális Negyedben. A gyermekek bírtokba vehették a

játszótereket, megtekintettük a Bóbita Bábszínház kiállítását,

korosztálynak megfelelő érdekes előadást láthattunk a Planetáriumban, és

a csokoládé készítés rejtelmeibe is betekintést kaphattunk, majd mindenki

elkészíthetett egy kis csokoládét saját ízlése szerint.

 Elérkezett a Búcsúeste a kollégiumban és a -

 Ballagás az iskolában.

A tanév során még egy fontos kötelezettségünk volt, pályáztunk az Örökös

Ökoiskola címre. A pályázat 2018. május 22.-én beadásra került, bízunk

a pozitív elbírálásban. Programokban gazdag, értékes évet tudhatunk

magunk mögött, ahol gyermekek és felnőttek is megtalálhatták a kedvükre

valót, és aktív részesei lehettek.





















Köszönöm a figyelmet!
Nyár van

A hajad világosabb lesz. A bőröd sötétebb. 
A víz melegebb. Az italok hidegebbek.

A zene hangosabb. Az éjszakák hosszabbak.
Az élet pedig sokkal jobb. 

Jó pihenést, kellemes időtöltést kívánok!


