2017/2018 tanév ÖKO Iskolai tevékenysége
Rendezvényeink:
Az idei tanévet nevelőtestületi értekezlettel kezdtük 08. 28.-án, melyen elfogadtuk a
munkatervet.
-

-

-

09. 15.-én TESZEDD! napot tartottunk, melyen minden felsős tanuló részt vett.
09. 29.-én sportnapot rendeztünk a testnevelő kollégák szervezésében.
10. 19.-én Áder Csaba előadását hallgattuk, akihez köthető a kornis tárnics Szili
lelőhelyének feltérképezése.
10. 24.-én. kirándult a tantestület Pozsonyba.
10. 25.-én Bakonysárkányban szerepeltek sikeresen tanulóink. Ugyanakkor itt mi
láttuk vendégül a győri állatmenhely egy lakóját és kiképzőit.
10. 26-27.-én ásványkiállításnak adtunk helyet.
Bemutató foglalkozásokat tartottunk az első osztályokban szülők és óvónők részére
nov. 29.-én.
12. 20.-án a Csornai Csukás Zoltán középiskola által szervezett versenyen
szerepeltünk
12. 14.-én IKT bemutató órákat tartottunk az érdeklődő szülőknek.
2018. 01.17.-én alsósaink korcsolyáztak Győrben.
01. 19.-én a felsős tanulók testnevelőink szervezésével korcsolyáztak Győrben.
03.02.-án megrendeztük hagyományosan a Székely-kupát.
03.07-én a Hangraforgó együttes adott iskolánkban koncertet.
03.09.-én nevelési értekezlet keretében érzékenyítő műhelymunkán vettünk részt a
lemorzsolódás problémakörében, majd Harsányi Judit tartott tájékoztatást a
fiatalkorú bűnözésről.
03.12.-én Rendhagyó megemlékezést tartottunk a Garabonciás együttes
közreműködésével.
03.27.é- a hetedikesek az AUDI –ban voltak látogatáson.
03.28.-án pályaválasztási tréningen vettek részt a hetedikesek.
04.04.-én Ádám Adrien tartott gyermekjógát.
A szünet utáni héten hagyományos egészséghetet tartottunk, azonban több
meghívott erre a hétre nem tudott jönni, így azokat későbbi időpontokban tartottuk
meg.
04.05.-én került sor kozmetikai előadásra.
04.06.-án Harsányi Judit jött el a végzősökhöz.
04.09.-én az állatmenhely dolgozói látogattak el hozzánk.
04.-11.-én a védőnő az alsós diákjainknak tartott felvilágosítást és adott tanácsokat.
Ezt követte a nagy lányoknak nyújtott tájékoztatás.
04.12.-én fodrászati előadáson és bemutatón vehettek részt diákjaink.
04.21.-én a tehenészetet keresték fel tanulóink.
Május negyedikével elkezdődtek a kirándulások, elsőként a 3-4 osztályban.
05.10.-én kémiai-fizikai kísérleteket láthattunk a szaktanárok segítségével.
05.23-24.-én ásványkiállítás és rendhagyó tanórai foglalkozást rendeztünk.

-

05.24.-én EU vetélkedőt rendeztünk.
06.05.-én gyermeknap zajlott sok érdekes programmal.
06.06-07.-én úszásoktatáson vettek részt az 5 és 6 évfolyamosok.
06.14.-én néptáncgála.
06.18.-ától elkezdődik a napközis tábor, mely keretében közel 80 diák vesz részt
színes programokban.

