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Az idei tanévben is kiemelt feladat volt a környezettudatosságra való nevelés iskolánkban. Az 
előző tanév gyakorlatának megfelelően minden tantárgy keretében hangsúlyt kapott a 
tanítási órákon a környezetvédelem, a fenntartható fejlődésre való törekvés. Az 5. 
évfolyamon a megemelt természetismeret óraszám lehetővé tette a tanulmányi séták, 
kísérletek, természetfilmek, digitális tananyagok gyakoribb alkalmazását, ezzel a tantárgy, a 
természet megszerettetését. Felső tagozatban délutáni foglalkozás keretében ismerkedtek 
meg az érdeklődő tanulók, a környezetvédelmi alapfogalmakkal, megfigyeléseket, 
kísérleteket végeztek a témában. 
Továbbra is folyamatosan zajlik a használt elemek gyűjtése. A hagyományos 
hulladékgyűjtésre is sor került, ahol a szülők és a nevelők a diákokkal együtt hordták a 
feleslegessé vált papírhulladékot. 
Az őszi, téli, tavaszi játszóházakat a leendő iskolásoktól a végzős diákokig résztvevőként vagy 
segítőként örömmel látogatják a diákok. Ezeken természetes anyagok felhasználásával 
készültek az ajándékok és a dísztárgyak.   

A novemberi egészségnevelési hónap fő témája az idén az egészséges 
életmód és táplálkozás volt. A programot a természettan és a 
testnevelés munkaközösség együtt szervezte. A felkészülést egy 
előadás is segítette. Az elméleti-, plakát- és hidegtálkészítő 
vetélkedőn kívül az idén sportversenyre is sor került.   
A felső tagozat egyik témahetének keretében osztályonként egy-egy 

európai ország, a tanév végi témahéten pedig Finnország természeti, földrajzi adottságairól 
az onnan származó természettudósokról készítettek a tanulók plakátokat, kiselőadásokat, 
megismerkedtek az ottani szokásokkal. 
Az idei tanévben a Víz világnapja kapott kiemelt szerepet iskolában. Másodiktól nyolcadik 
osztályig mindenki válaszolt a víz védelemmel kapcsolatos kérdésekre. Minden tanuló 
számára rajzversenyt hirdetünk a témában. A felső tagozatosoknak vers- és prózaíró, 
illusztrációs és fotópályázat is lehetőséget adott arra, hogy elmélyedhessenek a témában. A 
7.-8.-osok közül néhányan a vízről pályaművet készítettek, megvizsgálva azt, fizikai, biológia, 
földrajzi és kémiai szempontból. A 6. évfolyamosok power point-os 
bemutatóval készültek. A „vizes” délutánon, március 21-én az 
előbb felsoroltak eredményhirdetésére került sor. A jelenlévő 
szülők, nevelők, tanulók egy jó hangulatú, színvonalas programon 
ismerhették meg a legjobb helyezést elértek műveit. A 3. évfolyam 
angolosai egy kedves dalt énekeltek a vízről, érdekes fizikai 
kísérleteket mutattak be a hetedikesek, a rajz szakkörösök 
víztáncot jártak, zárásként pedig a Rábáról hallhatunk, láthattunk előadást Tornyos Ádám 8.b 
osztályos tanulótól. 
Az Őrségi NP által szervezett „Táj és ember” vetélkedőn ismételten több csapat vett részt, 
akárcsak a Curie Környezetvédelmi versenyen. 
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