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2010.aug.28-án megrendezésre került a családi nap, ahol az iskolaszépítésben részt vevő
szülők, tanulók, pedagógusok és szponzorok töltöttek el egy kellemes napot a megújult
iskolaudvaron, melyen a hagyományőrzők is részt vettek.
Szeptemberben a 2.a és 4.b osztályok 5 napos erdei iskolában élvezhették, tanulhatták a
természet közelségét, szépségeit. Kialakításra került az iskolai gyógynövénykert területe is,
melybe az ősz során hagymás növényeket ültettünk.
Októberben a városi hulladéktelepen tettünk látogatást, ahol megismerkedhettek a gyerekek
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával és a feldolgozás munkafázisaival. Megrendeztük az
őszi papírgyűjtést, az alsó tagozat kirándulást tett a Vadasparkba..
Novemberben a napközis csoportok daru-lesen jártak a Fehér-tónál.Már a Tisza-völgyi
bemutatóházban sok hasznos információra tettek szert. Megalakult és folyamatosan
őrjáratozik az energia munkacsoport a diákönkormányzattal közösen. Kiállítás nyílt az
aulában Csongrád-megye természeti értékei címmel. Két délután Molnár Gyula tartott
diavetítéses előadást ugyan ilyen címen. Elkészült az öko-sarok, melen bemutatjuk a tanulók
által projektmunkában készített alkotásokat a fenntarthaó élettel kapcsolatosan
A tél során lehetővé tettük az alsó tagozatos osztálytermekben a szelektív hulladékgyűjtést.
Az aulában molinó hirdeti a gyűjtés szabályait, valamint itt is lehetőség van a szelektálásra.
Az épületbe szponzori segítséggel sok zöld növény került.
A tanév elején megkezdte működését az öko-és kézműves szakkör, részt veszünk a Beagle
továbbképzésen, beneveztünk és folyamatosan dolgozunk a Szitakötő programban, indultunk
a Klímaőrjárat című internetes vetélkedőn.
Elkészült a tanév során az iskolai fűszer- és gyógynövény kertünk, melyet a technikaórákon
tartanak rendben tanulóink.
A második félév során látogatást tettünk kerékpárral a szegedi Füvészkertbe, valamint a
határon túli magyarlakta területen található palicsi növény- és állatkertbe.
A második félévben kistérségi-, városi-, országos- és nemzetközi versenyeken szerepeltünk és
értünk el szép számmal eredményeket:
1., A 3.a osztályos tanulóink Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány Székelykapukzöldkapuk elnevezésű nemzetközi környezetvédelmi pályázaton vettek részt. A gyerekeknek
feladatuk volt elkészíteni egy környezettudatos témájú tadlósorozatot, alkotásuk
vándorkiállításon vett részt. Az ÖKO manók csoportja elnyerte a pályázat fődíját, egy hetes
horvátországi tengerparti táborozáson vehetnek részt július 6-13 között. Június elején a csapat
meghívást kapott a fővárosba a Vidékfejlesztési Minisztériumba, ahol műsorral szerepeltek,
majd Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi miniszter gratulált tanulónk színvonalas munkájához,
szereplésükhöz.
2.,
A Tesco-Global Áruházak Zrt. Zöldtanóra pályázatán is részt vettünk, melyen egy
díjmentes, környezetvédelmi szakmai programon való részvételt nyertünk a Dunakeszi-Gödön
lévő zöld hipermarketben.
3., Márciusban négy fős csapattal versenyeztünk a kistérségi víz világnapi vetélkedőn, melyet
a sándorfalvi iskola rendezett.
4.,A Gregor József Általános Iskolában megrendezett Városi víz világnapi vetélkedőn két
csapattal neveztünk.
5.,Egy alsós és egy felsős csapattal indultunk az algyői madarak és fák napja játékos
vetélkedőjén.
6., MEGELŐZOO! Környezetvédelmi vetélkedőt tartottak a szegedi Vadasparkban, melyen
szintén szerepeltünk.

7., A Megyei katasztrófavédelmi vetélkedő elméleti és gyakorlati feladatainek megoldásai
után 4. helyezést értünk el.
8., Iskolánk Kossuth napi rendezvénysorozatának részeként kistérségi ÖKO vetélkedőt
szerveztünk, melyen csapatunk 2. helyezést ért el.
9., Klímaőrjárat elnevezésű internetes vetélkedősorozaton Széllovagok csapatunk 23. helyet
tudhatott magának, több, mint száz indulóból.
Megújuló energiák címmel a Csemete egyesület bemutató óráit hallgathatták meg ötödikes
és hetedikes tanulóink.
Guiness-rekord döntést erősítettük június 7-én , ahol a Vezetékes Víz Világnapján a szegedi
csapat nyert.
Iskolánk honlapján rendszeresen megjelennek ÖKO híreink.
Európai mobilitás hét kapcsán megrendezésre került AUTÓMENTES NAP elnevezésű
rendezvényen különleges kerékpárokat, járműveket láttak és próbáltak ki napköziseink.
A Kutatók éjszakáján Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék programján fotopályázatot
érdekes égi jelenségeket , szokatlan , ritka égi tüneményeket láttunk.
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