
ÖKO hírek: Egészség Napok 

Az iskolánkban február 16-18-ig tartottuk az Egészség Napokat. A járványhelyzet befolyásolta az eredeti 

terveket ám így is sikeres rendezvényt mondhatunk magunkénak.  

Cél, az egészséges életmódra nevelés: egészséges táplálkozás, mozgás és sport, betegség megelőzés, 

higiéniás szabályok, káros szenvedélyek veszélyeinek ismerete, napirend és pihenés fontossága. 

1. Plakát készítés: 
- Felső tagozaton a technika órák keretében alkottak a gyerekcsoportok: 

 

 

- Alsó tagozaton Versenyt hirdettünk az osztályok között. Köszönet az osztályfőnököknek! A nyertes 

csapatok ajándékot, osztályfőnöki dicséretet és oklevelet szereztek (hirdetés a tavaszi szünet után): 

 

1.b csapatmunkái (Lakatos Péter, Bíró Máté, Kis Anna, Kis 

                                                                                      Noel és Szénási Liza) 

 

 



 

2.a egyéni munka (Rácz Tamás) 

 

3.b csoportja (Bojtár Gréta, Rausz Veronika, Tóth Petra) 

 

 

4.b csapata (Jónás Petra, Meleg Zsolt, Lakatos Henrietta, Cserényi Petra, Kátai Hanna,  

                    Szénási Antónia) 

 

 



2. Elsősegélynyújtás – Újraélesztés: 

A 7. évfolyamon Fülöpné Barna Ágnes igazgatóhelyettes tartott színvonalas előadást és bemutatót ebben a 

témában. A segítségnyújtás minden állampolgár kötelessége. A diákoknak azt tanítjuk meg, hogy mit 

tehetnek nehéz helyzetekben pl. balesetnél.  

3. Mozgás/Sport:  

A testnevelés órákon berendezett tornaterem várta az osztályokat. Mindenki kedvére válogathatott a 

sportágak, játékok között (tollaslabda, boksz, darts, íjászat, trambulin). Köszönet a testnevelő kollégáknak!  

  

 

 

 

  



 

4. Rejtvényfejtő verseny (3 napos): 

A tanulók felső tagozaton az egészséges életmóddal kapcsolatos, érdekes és hasznos rejtvényeket fejthettek. 

Köszönet az angol munkaközösség részvételéért, Nagy Varga Judit kolléganőm személyében! A gyerekek 

nagyon aktívak voltak. Sokan kaptak emléklapot és 5 osztályzatot. Kiemelkedő eredményt négyen értek el.  

 

A díjazottak: Berente Zoé (6.a), Lukácsi Mercédesz (6.a), Prohászka Bence (8.c) és  

                      Slezák Dóra (6.a)  

Jutalmuk: oklevél, ajándék, osztályfőnöki dicséret és 5 osztályzat. 

Nagy öröm számunkra ha változatos programokon keresztül aktivizálni tudjuk a diákjainkat. Élmény és 

tanulás! 

Minden kollégának köszönjük a munkáját: ÖKO csoport 

 

 

Felhívás: Papírgyűjtés 

Iskolánk papírgyűjtési időpontja: Május 4-6. (kedd, szerda, csütörtök). A hulladékot a Tabán úton lehet 

majd leadni, a hagyományokhoz híven. Segítség Nekünk ha összekötve érkeznek a különféle újságok, 

könyvek stb. A bevételből a nyertes osztályok részesülnek.  

Köszönettel: ÖKO csoport 

 

 

 


