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Kilenc osztályunk (205 diák) is csatlakozott azon 77 iskola 16 221 diákjához, akik részt
vettek október 9-13. között az Éghajlatvédelmi Szövetség által meghirdetett „Mozdulj
a klímáért!” környezetvédelmi kampányhéten. A hét folyamán a diákok változatos
feladatokat oldhattak meg, melynek része volt az a közös feladat, hogy egy élőkép
formájában a résztvevők valamilyen alakzatba állva üzenjenek. A kreatív diákok
mandalát készíthettek élő anyagokból, levelekből, termésekből. Ebben a kategóriában
Garabuczi Vanessza (9.B) 1. helyezést ért el.
A Kitaibel Pál biológia verseny novemberi országos döntőjében két tanuló vett részt.
(Bucsek Noémi, 10.B, Ivanics Szintia, 10. B) Kiselőadásukban lakóhelyük természeti
értékeit dolgozták fel. Ehhez kapcsolódóan több ízben vettek részt terepi munkán.
2017. november 14-én Tóth Pál, matematika-fizika szakos tanár, a Zöld járat előadója
tartott interaktív fizika órát az aulában a fizika-földrajz munkaközösség
közreműködésével. A Zöldjárat edukációs program olyan ingyenes országos előadássorozat, melynek célja, hogy az általános és középiskolákban tanuló diákokkal
megismertessék a fenntartható fejlődés és a megújuló energiaforrások használatának
fontosságát. néven járja az országot.
A Táncsics Stúdió diákjainak Szel-active csapata nyerte az Italos Karton Egyesülés
videópályázatának közönségdíját. A pályázat témája a szelektív hulladékgyűjtés, azon
belül is kiemelve az italos kartondobozok szelektív gyűjtésének a népszerűsítése volt,
melyhez olyan rövid kisfilmet kellett készíteni, amelyen kreatív, egyedi módon
felhívják a figyelmet, buzdítják, motiválják, ösztönzik a környezetüket a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságára.
2017. december 12-én a közgazdasági munkaközösséggel együtt az iskola egy
diákvállalkozása részt vett a XI. Dél-Alföldi régiós ökoiskolai karácsonyi vásáron
Algyőn, ahol a „Legszebb stand” díját nyerték el.
2018. március 9-én dr. Horváth József, az SZTE-MGK dékánja tartott előadást a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról a 9.A, a 9.B biológia-kémia csoportja és a
biológia fakultációs csoport számára.
A diákönkormányzat szervezésében 2018. március 27-én-án az éves hagyománynak
megfelelően papír- és műanyag hulladék gyűjtést rendeztünk az iskolában. (15046 kg
papír és 264 kg műanyag flakon gyűlt össze)
Az idei tanévben 3. alkalommal vettünk részt a Fenntarthatósági témahéten. A
témahétre ajánlott óraterveket órai keretek között megvalósítottuk. A 7/8 osztály a
„Kinek köszönhetjük ételeinket?” projektet dolgozta fel 2 tanóra időtartam alatt,
melynek keretében a tudatos vásárlással, az élelmiszerfogyasztási szokásokkal
foglalkoztak. Munkájuk során posztereket készítettek, melyekből a témahétre kiállítás
készült. A kiállításhoz hozzájárultak a földrajz munkaközösség szervezésében készült
Föld Napi plakátok is. Az egész iskolát megmozgatta a Föld Napja totó, melyet a 10.B










osztály osztott szét a szünetekben. A kitöltött lapokat a zsibongóban kihelyezett
dobozban gyűjtöttük össze, a helyes kitöltők között öko-ajándékokat sorsoltunk ki.
Halter Luca, a 10.B biológia-kémia osztályos diákja a családok hulladéktermelésével
kapcsolatosan végzett kutatómunkát. A szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét bemutató
dolgozata sikerrel szerepelt több pályázaton is. Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium
Móra Tehetséggondozó Tagozat tudományos cikkíró pályázatán 2. helyezést, az SZTEMGK Agrármodernizációs és Régiófejlesztési Alapítvány, Dönts helyesen! –
Szelektálj! című projekt esszéíró pályázatán 1. helyezést, az SZTE-MGK Gazdálkodj
okosan! pályázatán 1. helyezést ért el.
Csoportkép készítésével csatlakoztunk a „zöldenjobb” akcióhoz 2018. június 1-jén. Az
Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) az idén is meghirdette a zöldpólós
akcióját, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezet megóvásának
fontosságára. A #zöldenjobb elnevezésű kezdeményezés kihasználva a közösségi média
erejét, az interneten sok időt eltöltő fiatalokat célozza meg, és környezetvédelemre
valamint szelektív hulladékgyűjtésre ösztönzi őket. A szervezet arra kéri a fiatalokat,
hogy fotózzák le magukat egy zöld pólóban vagy zöld ruhában és osszák meg a képet,
ezzel is kifejezve a környezettudatos magatartás iránti elkötelezettségüket, bezöldítve
ezzel június 1-jén az internetet.
A biológia munkaközösség szervezésében 2018. június 5-én terepgyakorlaton vettek
részt a 9.B, 10.B, 11.B biológia emelt képzésű csoportjai, összesen 48 diák és 4 kísérő
tanár Dévaványa – Réhelyen, a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban. A
nap folyamán a résztvevők megnézték a látogatóközpont múzeumát, megismerték a
központban folyó túzokvédelmi munkát, a tanösvényt bejárva növényt határoztak,
vízmintát gyűjtve a vízben élő gerincteleneket tanulmányozták.
Folyamatosan működtetjük az ökofaliújságot.
Az iskola honlapján rendszeresen hírt adunk a környezetvédelemmel kapcsolatos
tevékenységünkről.
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