
 

 

Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola ÖKO-iskolai munkaterv  

2021-2022. 

 

 

Célkitűzéseink: 

- Tanulóink és kollégáink környezettudatosságának fejlesztése.  

• alapvető elméleti és gyakorlati („jó gyakorlataink”), ismeretek átadása a környezetvédelemmel kapcsolatban  

• a környezettudatos magatartás terjesztésére való igény kialakítása  
- Iskolánk környezettudatos tevékenységének folyamatossá tétele.  
- A környezettudatos szemléletet népszerűsítő iskolai programok szervezése.   
- A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.  
- Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.  
- A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város 

önkormányzatával, a szülői házzal és a társadalmi szervezetekkel. 

 

 



A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink: 

• A jeles napokról (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja stb,) programokkal, versenyekkel, kiállításokkal 
megemlékezünk.  

• Zenélek program keretében népszokások megismertetése  
• Gyűjtjük az újrahasznosítható hulladékot (papír, ruha, kupak) – szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése 
• Folyamatos a használt elemek gyűjtése is.  
• Ősszel egészségnevelési napot tartunk. (Színes hét) 
• Az iskolánk előtti kertet, virágládákat, rendszeresen gondozzuk.  
• Téli madáretetés, madárodú készítünk és helyezünk ki. 
• Népszerűsítjük a természetjárást, túrázást. 
• SULIZSÁK – programba való bekapcsolódás 
• Természetes anyagok használatának előtérbe helyezése, anyagtakarékosság a tanórákon (technika, rajz) és kézműves 

foglalkozásokon 
• Rész veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön (Barangolás - Komplex tanulmányi verseny, stb.).  
• Témahetekbe való bekapcsolódás 
•  Helytörténeti programsorozat alsó tagozaton 

 

 

 

 

 

 

 



Szeptember 

 
Alsó tagozat 

 
Napközi 

 
Felső tagozat 

 
Megjegyzés 

 
"Alsóban az élet - nem csak alsósoknak" - ELKH ATK Talajtani 
Intézet által szervezett talajtani programba való bekapcsolódás 

 2. b. 2. c, 4. a, 4. b osztály tanulói részvételével  

ÖKO-kirándulások – Poroszló, Zánka  3. a, 4. b, 4. d osztályok 

"Alsóban az élet - nem csak alsósoknak" - Talajtani program 
 1. lépés – alsó elásása  

 2. b. 2. c, 4. a, 4. b osztály tanulói részvételével 

"Alsóban az élet - nem csak alsósoknak"- Te és a Talaj című 
kiadványa alapján ismerkedés a talajjal  

 2. b. 2. c, 4. a, 4. b osztály tanulói részvételével - 
folyamatos 

Szelektív hulladékgyűjtés fontosságának népszerűsítése / papír, műanyag, fém, üveg/         Iskolai/osztály szintű 

SULI-ZSÁK program regisztráció Tolnai Erzsébet 

Tisztaságverseny Iskolai szintű 

Folyosók, aula dekorációja az ősz és az aktuális ünnepek jegyében  alsó és felső tagozat 

Őszi-tavaszi kerti munkák: az alsós épület előtti kert takarítása, 
gondozása. Virágültetés a kőládákba.  

 1.a osztály tanulói  
 

Az osztálytermekben található virágok gondozása, locsolása.  Az udvaron elültetett növények 
védelme, gondozása 

Egész éves feladat tagozatonként 
 

Nagy Sportágválasztó  4. c 

LÜK-verseny országos döntő  Tolnai Erzsébet 

 ÖKO-kirándulás – Zebegény  7. évfolyam 

  Ózon világnapja   felső tagozat - tanóra keretén belül  

A Magyar Diák Sport Napja        „Emberhajtású Gurulónap” 
Mobilitási témanap 

programok tagozatonként 
 

Kulturális Örökség Napja – BÁR-KI túra – túrázzunk közösen  
1.túra – Nagymaros-Zebegény 

Felső és alsó tagozattanulóinak fakultatív hétvégi 
program lehetőség az év folyamán folyamatosan 
(közös program gyerekekkel, szülőkkel) 

A mese útján – programok a Népmese napjához kapcsolódóan  osztály/napközis csoport szinten 

„FURCSA NAPOK” – KALAPOK NAPJA - Vegyél fel furcsa kalapot!  Tolmácsi Ágnes 

PAPÍRGYŰJTÉS iskola szintű 

ÖKO kirándulás - Királyrét  2. b osztály 

Hagyományőrzés: Néptánc az udvaron  alsó tagozat 



Október 
 

 
Alsó tagozat 

 
Napközi 

 
Felső tagozat 

 
Megjegyzés 

 
“Háztűznézőben”- komplextanulmányi verseny 3-4. osztályos 
tanulóknak – Klapka György Általános Iskola – Isaszeg - nevezés 

 Tolnai Erzsébet 

Zene világnapja: közös ének alsó-felső tagozat  Művészeti munkaközösség szervezésében 

Folyosók, aula dekorációja az ősz és az aktuális ünnepek jegyében  
 

alsó és felső tagozat 

Kéktúrázás Napja 2021 - BÁR-KI  túra – túrázzunk közösen 

 2. túra – Zebegény – Hegyestető - Nagymaros 

Túravezető: Fodor István 
Felső és alsó tagozattanulóinak fakultatív hétvégi 
program lehetőség az év folyamán folyamatosan 
(közös program gyerekekkel, szülőkkel) 

Az Erdei Iskola Egyesület fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett szakmai hétvége Tolnai Erzsébet 

Helytörténeti ismeretek – Keres Dóra vezetésével – Helytörténeti 
Gyűjtemény szervezésében egész éven átívelő programsorozat 

 alsó tagozat: 3.a; 3.d; 1.a; 2.a 

Érzékszervek – Interaktív kiállítás 2.b; 2.c 

Az állatok világnapja programok tagozatonként 

Látogatás a Fővárosi Állatkertben és Veresegyházi 
Medveotthonban 

 2.b; 1.b 

“Háztűznézőben”- komplextanulmányi verseny 3-4. osztályos 
tanulóknak – 1. forduló megoldása 

 Tolnai Erzsébet 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 
 

alsó és felső tagozat 

"Alsóban az élet - nem csak alsósoknak"-  
Te és a Talaj című kiadványa alapján ismerkedés a talajjal 

 2. b. 2. c, 4. a, 4. b osztály tanulói részvételével - 
folyamatos 

„FURCSA NAPOK” – IKER NAP - Öltözz azonos ruhába a 
barátoddal! 

 Tolmácsi Ágnes 

Érzékenyítő program az alsó tagozaton  szervezés alatt 

 Halloween/Szent Martin nap Idegen nyelvi munkaközösség 

Megemlékezés az 56-os forradalom eseményeiről 4. c, 4. a osztály tanulói 

Országos LÜK-verseny indítása – Móra Kiadó szervezése  Tolnai Erzsébet 

Iskolai levelezős tanulmányi versenyek indítás és szervezése Jancsikné Struve Katalin, Lackó Zsuzsanna 



November 
 

 

Alsó tagozat 
 

Napközi 
 

Felső tagozat 
 

Megjegyzés 
 

"Alsóban az élet - nem csak alsósoknak" 
  - Talajtani program – 2. lépés – alsó kiásása 

 2. b. 2. c, 4. a, 4. b osztály tanulói részvételével 

"Alsóban az élet - nem csak alsósoknak" 
Az eredmények dokumentálása és elküldése a Talajtani 
Intézetnek 

 Tolnai Erzsébet 

"Alsóban az élet - nem csak alsósoknak"-  
Te és a Talaj című kiadványa alapján ismerkedés a talajjal 

 2. b. 2. c, 4. a, 4. b osztály tanulói részvételével - 
folyamatos 

“Háztűznézőben”- komplextanulmányi verseny 3-4. osztályos 
tanulóknak – 1. forduló beküldése 

 Tolnai Erzsébet 

Helytörténeti ismeretek – Keres Dóra vezetésével – Helytörténeti 
Gyűjtemény szervezésében egész éven átívelő programsorozat 

 alsó tagozat: 3.a; 3.d; 1.a; 2.a 

Zenélek!  - Márton napi játszóház – 1.-4. évfolyam   Lackó Zsuzsanna  

Jeles napok: Márton nap (pl. Így írtak régen – írás lúdtollal stb.)  csoportprogram 

Szólások és közmondások – vetélkedő 3-4. évfolyam – elmaradt, 
várható új időpont 2022./23. tanév 

 Jancsikné Sturve Katalin, Tolmácsi Ágnes 

Őszi erdő szépségei – BÁR-KI  túra – túrázzunk közösen 
 

3.túra – Nagymaros – Törökmező – Zebegény  

Túravezető: Fodor István 
Felső és alsó tagozattanulóinak fakultatív hétvégi 
program lehetőség az év folyamán folyamatosan 
(közös program gyerekekkel, szülőkkel) 

Folyosók, aula dekorációja az ősz és az aktuális ünnepek jegyében alsó és felső tagozat 

  „Színes hét” – Egészséghét a 
felső tagozaton 

Természettudományos munkaközösség – felső 
tagozat 

„FURCSA NAPOK”- FELEMÁS NAP – Húzz  felemás zoknit, felemás 
cipőt! 

 Tolmácsi Ágnes 
 

“Háztűznézőben”- komplextanulmányi verseny 3-4. osztályos 
tanulóknak – 2. forduló megoldása 

 Tolnai Erzsébet 

Európai Hulladékcsökkentési Hét Bekapcsolódás az Európai Hulladékcsökkentési Hét 
programjába 



December 
 

 
Alsó tagozat 

 
Napközi 

 
Felső tagozat 

 
Megjegyzés 

 
Adventi projekt hónap 1-4. évfolyam  Lackó Zsuzsanna, Nagy Anna 

 

"Alsóban az élet - nem csak alsósoknak"-  
Te és a Talaj című kiadványa alapján ismerkedés a talajjal 

 2. b. 2. c, 4. a, 4. b osztály tanulói részvételével - 
folyamatos 

Veni, Vidi, Vici Alapítvány – Mindannyian egyformák vagyunk, 
csak egy kicsit másképp – pályázaton való részvétel – érzékenyítő 
program 

 Csoportprogram – 2. b – Tóth Pliska Ágnes 

 Mikulás program a Rénszarvas-
expresszen 

5.a  

A Mikulás nyomában – BÁR-KI  túra – túrázzunk közösen 
 

4.túra – Királyrét – Várhegy – Királyrét   

Felső és alsó tagozattanulóinak fakultatív hétvégi 
program lehetőség az év folyamán folyamatosan 
(közös program gyerekekkel, szülőkkel) 
 

Folyosók, aula dekorációja a tél és az aktuális ünnepek jegyében  alsó és felső tagozat 

Mikulás programok - osztályszinten   alsó és felső tagozatos osztályok 

Mosoly Manó adománygyűjtő program – érzékenyítő program ÁGOTA Alapítvány – Csokit egy 
mosolyért – érzékenyítő program 

2.b, felső tagozat 

 Mikulás program az első 
osztályosoknak  

5. évfolyam osztályai 

Adventi vásár – elmaradt – várható megvalósítás 2022./23. tanév 2., 3. évfolyam pedagógusai 

„FURCSA NAPOK” – FURCSA FRIZURÁK NAPJA –  
Gyere meghökkentő frizurával! 

 Tolmácsi Ágnes  
 

“Háztűznézőben”- komplextanulmányi verseny 3-4. osztályos 
tanulóknak – 2. forduló beküldése 

 Tolnai Erzsébet 

Adventi készülődés-kézműves délután osztálykeretben  osztály/csoport szinten 

Iskolai karácsonyi műsor/osztály karácsonyok iskola szintű 

Városi karácsonyi hangverseny – elmaradt várható új időpont 2022./23. tanév Művészeti munkaközösség 



Január 
 

 
Alsó tagozat 

 
Napközi 

 
Felső tagozat 

 
Megjegyzés 

 
 Egészségnevelési program – felvilágosítás, ellenőrzés folyamatosan a járványhelyzetnek megfelelően  Védőnői előadás – kis csoportos foglalkozás 

 

Folyosók, aula dekorációja a tél és az aktuális ünnepek jegyében alsó és felső tagozat 
 

"Alsóban az élet - nem csak alsósoknak"-  
Te és a Talaj című kiadványa alapján ismerkedés a talajjal 

 2. b. 2. c, 4.a, 4. b osztály tanulói részvételével – 
folyamatos 

“Háztűznézőben”- komplextanulmányi verseny 3-4. osztályos 
tanulóknak – 3. forduló megoldása 

 Tolnai Erzsébet 

Énekverseny 1. -4. évfolyam – látogató mentes programként 
megvalósítva 

Ének tagozatos 5., 6. osztályos 
tanulók részére énekverseny   

Művészeti munkaközösség, és segítő kollégák 
 
 

Mesemondó verseny alsó tagozat – látogató mentes programként 
megvalósítva 

 Tolmácsi Ágnes., Nagy Ildikó, Véghné Kenyeres 
Andrea, Rákos Nikoletta 
 

A téli erdő rejtelmei – BÁR-KI  túra – túrázzunk közösen 
 

5.túra – Szokolya – Loko pihenő – Szokolya  
 

 

Túravezető: Fodor István 
Felső és alsó tagozattanulóinak fakultatív hétvégi 
program lehetőség az év folyamán folyamatosan 
(közös program gyerekekkel, szülőkkel) 

Magyar Kultúra Napja –Interaktív program alsó tagozaton  Kenyeresné Végh Andrea 
 

Odúkészítő program – elmaradt, várható megvalósulási időpont 
2022./23. tanév 

 Közös program a Börzsöny Alapítvánnyal és 4,a 
osztály tanulóival ás szüleivel 

Téli erdő rejtelmei a SPORT43 szervezésében  1.d, 4.b; 4.c, 5.b; 5.c 

„FURCSA NAPOK” – SZÍNPOMPÁS NAP – Viselj magadon minél 
többféle színt! 

 Tolmácsi Ágnes 
 

Ludas Matyi gyógynövényei - modul  2.b osztály  
 

MTVA Hetedhét kaland című műsorában szerepeltünk  1.a 



Február 
 

 
Alsó tagozat 

 
Napközi 

 
Felső tagozat 

 
Megjegyzés 

 
Táncházi program SPORT43 szervezésében  1. d; 3.a; 4.b 

“Háztűznézőben”- komplextanulmányi verseny 3-4. osztályos 
tanulóknak – 3. forduló megoldása  

 Tolnai Erzsébet 

"Alsóban az élet - nem csak alsósoknak"-  
Te és a Talaj című kiadványa alapján ismerkedés a talajjal 

 2. b. 2. c, 4. a, 4. b osztály tanulói részvételével – 
folyamatos 

SULIZSÁK program meghirdetése az iskolában – Gyűjtési időpont február 21-23 Iskola szintű program 

Helytörténeti ismeretek – Keres Dóra vezetésével – Helytörténeti 
Gyűjtemény szervezésében egész éven átívelő programsorozat 

 alsó tagozat: 3.a; 3.d; 1.a; 2.a 

Téltemetés medve módra – modul   Tolnai Erzsébet – 2. c – 4. a 

BOCSODA – iskolába hívogató program – megvalósítása 
bemutatkozó kisfilmekkel az iskoláról az interneten 

 Száváné Streitmann Katalin, Rákos Nikoletta és a 
segítő pedagógusok 

 Szokol Judit Gamer című 
tantermi előadás – videójátékok 
világa 

6.a; 6.c 

Parasport napja – találkozás parasportolóval, sportági próbalehetőségek, 
parasportról/parasportolókról filmek megtekintése  

Testnevelés munkaközösség 
tagozat és osztály szinten megvalósítva 

Folyosók, aula dekorációja a tél és az aktuális ünnepek jegyében 
 

alsó és felső tagozat 

 Medvék az erdőben – BÁR -KI túra – túrázzunk közösen 
 

6.túra – Királyrét – Cseresznyfa parkoló – Taxirét - Királyrét 
 

Túravezető: Fodor István 
Felső és alsó tagozattanulóinak fakultatív hétvégi 
program lehetőség az év folyamán folyamatosan 
(közös program gyerekekkel, szülőkkel) 

FARSANG tagozatonként és osztályonként megvalósítva 
 

„FURCSA NAPOK”- WESTERN NAP –  
Öltözz indiánnak vagy cowboynak! 

 Tolmácsi Ágnes 
 

Zenélek program – FARSANG – 1.-4. évfolyam  Lacskó Zsuzsanna 
 

BÁRDOS-EST – elmaradt, várható megvalósítás 2022./23. tanév pedagógusok és szülők  



Március 
 

 
Alsó tagozat 

 
Napközi 

 
Felső tagozat 

 
Megjegyzés 

 
Bekapcsolódási lehetőség 4. évfolyamos tanulók számára PÉNZ7  Zámpori Edit és matematika szakos pedagógusok 

"Alsóban az élet - nem csak alsósoknak"-  
Te és a Talaj című kiadványa alapján ismerkedés a talajjal 

 2. b. 2. c, 4. a, 4. b osztály tanulói részvételével – 
folyamatos 

 

Helytörténeti ismeretek – Keres Dóra vezetésével – Helytörténeti 
Gyűjtemény szervezésében egész éven átívelő programsorozat 

 alsó tagozat: 3.a; 3.d; 1.a; 2.a 

Folyosók, aula dekorációja a tavasz és az aktuális ünnepek jegyében alsó és felső tagozat 

Március 15.  – iskolai megemlékezés alsó és felső tagozat 

Víz világnapja programok – Happy-hét alsó és felső tagozat 

Duna- témanap 3-4. évfolyam  témanap  

Békét és reménységet – közös éneklés a békéért - érzékenyítő 
program  

 iskola szintű 

Közlekedési ismeretek elméletben és gyakorlatban – Mobil 
közlekedési park Dunakeszin 

 alsó tagozat 1.-2. évfolyam 

Hősök nyomában – BÁR -KI túra – túrázzunk közösen 
 

7.túra – Vác  
 

Túravezető: Fodor István 
Felső és alsó tagozattanulóinak fakultatív hétvégi 
program lehetőség az év folyamán folyamatosan 
(közös program gyerekekkel, szülőkkel) 

Részvétel az Erdei Iskola Egyesület Lehoczky –díj átadó ünnepségén  Tolnai Erzsébet – szervezés alatt 

„FURCSA NAPOK”- ADOMÁNYOZÁS NAPJA – Készíts egy csomagot, írd 
rá, mekkora gyereknek szeretnéd adni! Eljuttatjuk egy rászorulónak! 
– a terv az Igazgyöngy alapítvány 

 Tolmácsi Ágnes 

Pipitér – iskolába hívogató program  alsó tagozat 

A Föld órája  iskolai szintű 

PAPÍRGYŰJTÉS iskola szintű 



Április 
 

 
Alsó tagozat 

 
Napközi 

 
Felső tagozat 

 
Megjegyzés 

 
 Digitális témahét felső tagozat 

Digitális ismeretek szerzése a gyakorlatban – 3D Múzeum   2.c 

Folyosók, aula dekorációja a tavasz és az aktuális ünnepek jegyében alsó és felső tagozat 

Helytörténeti ismeretek – Keres Dóra vezetésével – Helytörténeti 
Gyűjtemény szervezésében egész éven átívelő programsorozat 

 alsó tagozat: 3.a; 3.d; 1.a; 2.a 

Szavalóverseny az alsó tagozaton  alsó tanító nénik 1-4. osztály 

Költészet Napja – közös versmondás – József Attila: Altató 
- kedvenc versek másolása kihelyezve az iskolaszerte 

 Baloghné Bozsó Judit 

Húsvéti népszokások   osztály/csoport szinten 

 Szakma Sztárja Fesztivál – 
pályaorientációs program  

7.a; 7.d 

Szentendrei Skanzen – hagyományörző programok, népszokások,   1. d; 3.a; 4.b 

"Alsóban az élet - nem csak alsósoknak"-  
Te és a Talaj című kiadványa alapján ismerkedés a talajjal 

 2. b. 2. c, 4. a, 4. b osztály tanulói részvételével – 
folyamatos 

„FURCSA NAPOK”- PIZSAMA NAP - Gyere pizsamában!  Tolmácsi Ágnes 

Népviseletek napja - elmaradt, várható megvalósítás 2022./23. 
tanév 

 Lackó Zsuzsanna, Nagy Anna 

Érzékenyítő program – a Láthatatlan iskola   Petőné Hermann Noémi, Tóth Pliska Ágnes 

   Fenntarthatósági témahét                                                                                 Természettudományos munkaközösség 

Erdőismereti foglakozás – Bp. Gyermekvasút  4. a; 3.c 

A Föld napja – ápr. 22. - interaktív feladatmegoldással  Dávid Katalin 

– BÁR -KI túra – túrázzunk közösen 
8.túra – Spartacus ösvény 

Túravezető: Fodor IstvánFelső és alsó 
tagozattanulóinak fakultatív hétvégi program 
lehetőség az év folyamán folyamatosan (közös 
program gyerekekkel, szülőkkel) 



Május 
 

 
Alsó tagozat 

 
Napközi 

 
Felső tagozat 

 
Megjegyzés 

 
Anyák napja a Dunakeszi Tőzeg-tavaknál fülemüle szóval  2.c 

Bárdos Napok Gála, kiállítás - elmaradt, várható megvalósítás 2022./23. tanév  tantestület 

Bárdos Napok: - Madarak és fák napja - Bárdos napi akadályversenyek  - új időpont június  Témanap tagozatonként 

Folyosók, aula dekorációja a tavasz és az aktuális ünnepek jegyében alsó és felső tagozat 

Erdőismereti foglakozás – Bp. Gyermekvasút   3.c 

Dalol a Naszály   1. a; 2.a 

Énekelj az erdőben – erdei dalostalálkozó   4.c 

Helytörténeti ismeretek – Keres Dóra vezetésével – Helytörténeti 
Gyűjtemény szervezésében egész éven átívelő programsorozat 

 alsó tagozat: 3.a; 3.d; 1.a; 2.a 

„FURCSA NAPOK”- GÓLYA NAP - Öltözz fekete-fehérbe, de ne 
viseld az ünneplő ruhád! 
 

 Tolmácsi Ágnes 

Közlekedési ismeretek a gyakorlatban Városligeti Közlekedési 
Parkban jártunk 

 4.c; 4.b 

ODÚ-túra a Szentendrei-szigeten – Cinkefalva odúinak éves 
ellenőrzése 

 2. a 

 
– BÁR -KI túra – túrázzunk közösen 

 
9. túra – Királyrét – Nagy-Hideghegy – Királyrét  

Túravezető: Fodor István 
Felső és alsó tagozattanulóinak fakultatív hétvégi 
program lehetőség az év folyamán folyamatosan 
(közös program gyerekekkel, szülőkkel) 

Zenélek! – Hangszerbemutató - 
elmaradt, várható megvalósítás 
2022./23. tanév 

  Lackó Zsuzsanna 

Országos LÜK-verseny  Döntő – Bp.   Tolnai Erzsébet 

„Háztűznézőben” – Döntő - Isaszeg   Tolnai Erzsébet 
 

ERZSÉBET-tábor Zánka  3. és 4. évfolyamos osztályok 



Június 
 

 
Alsó tagozat 

 
Napközi 

 
Felső tagozat 

 
Megjegyzés 

 
Digitális ismeretek szerzése a gyakorlatban – 3D Múzeum  4.a 

Ki a tanteremből!   
- SULICITTA 2022  

Program 1.-8. évfolyamon 
 

Zenélek – Pünkösdi népszokások -   Lackó Zsuzsanna 

Zeneis kiránduláso – FOKA – vizi közlekedési ismeretek   3.a , 4.a 

ODÚ-túra a Szentendrei-szigeten – Cinkefalva odúinak éves 
ellenőrzése 

 4. a 

A Nemzeti összetartozás napja  Száváné S. Katalin, Mihály-Bokor Tünde 

„FURCSA NAPOK”- PLÜSSÁLLATOK NAPJA - Hozd magaddal 
kedvenc plüssödet! 

 Tolmácsi Ágnes 

A sziklamászás rejtelmei SPORT43 szervesében  4.a 

Öko-kirándulások évfolyam szinte –  tagozatonként úticélok a teljesség igénye nélkül: Visegrád-
Kispalotajátékok; Eger, Királyrét-Hiúz ház; Tisza-tavi Ökocentrum-Poroszló; Tihany-Levendulaház; 
Sződliget-Liget-erdő Tanösvény, Vanyarc- Méhészet; Törökmező- kalandpark 

1-8. évfolyam 

Folyosók, aula dekorációja a nyár és az aktuális ünnepek jegyében alsó és felső tagozat 
 

 


