
ÖkoSuli Záró – oklevél és díjkiosztó 

2018.06.13. 

Egész évben végzett munkájuk elismerésére gyűltek körbe azok a diákok (3-8. évfolyam) június utolsó 

napjaiban, akik a tanév során több (2-11) környezet-és természetvédelmi megmérettetésen vettek 

részt. Levelező, egyéni és számos csapatverseny a palettán, amelyek révén iskolájukat képviselték 

városi, területi, megyei és országos szinten. Közel 66 résztvevő diákból 32-en vették át elismerő 

okleveleik mellett a szaktanári dicsérettel kísért versenylistát, s választhattak a majdnem pacalicithez 

hasonlóan a jelképes díjakból. Az Ökomunkaközösség pogácsával és üdítővel vendégelte meg a 

diákokat. 

A tanulmányi versenyek sora: 

1. MONDD, SZERETED AZ ÁLLATOKAT?  (Állatok Világnapjához kapcsolódóan) – városi 

vetélkedő - 2017.10.04.   6 fő   

2. BENDEGÚZ Tudásbajnokság internetes I. félév-3/II. félév-3 fordulós  

levelezős verseny 4 felsős+1 alsós évfolyamon 15 fő – Környezet-, Természetismeret, Biológia 

 megyei - 2018.04.13.  15 fő (Biológia 7. I. Kósa Jázmin7a, Biológia 8. III. Zsankó Petra 8b)   

országos döntő - 2018.04.26.   1 fő  (Biológia 7. XX.) 

3. XXVIII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny –  

iskolai forduló - 2018.02.07.  15 fő -   

megyei forduló - 2018.04.14. 3 fő  

4. BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY –PANNÓNIA ÉSZAK régióban (5 megye: 

Fejér, GY-M-S, K-E, Vas és Veszprém megyében  

körzeti forduló  - 2018.02.09  27 fő - 7 csapat 3-8. évfolyamon 

5. Kaán Károly XXVI. Országos Természet- és Környezetismereti verseny  

 iskolai forduló - 2018.04.14. 8 fő -6.o + 14 fő 5.o -   

megyei forduló - 2018.04.13.  3 fő -6.o + 3 fő 5.o. (5.o.  VIII. Tanai Kitti 5b) 

6. MADARAK ÉS FÁK NAPJA XXV. Országos Tanulmányi Verseny Területi forduló–MME  

területi forduló - 2018.03.23.  6fő - 2 csapat   

7. KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY  

kirendeltségi forduló - 2018.04.12 8+3fő – 2 csapat  

8. SZOMBATHELYI TERÜLETI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENY- VÖRÖSKERESZT 

területei forduló - 2018.04.12  10+1 fő - 2 csapat  

9.  MIÉNK ITT A RÉT! – INP - ŐNP  

területi vetélkedő - 2018.05.11.  24fő - 5 csapat (alsós II., felsős V.) 

10. MEGSEBZETT BOLYGÓ – komplex természettudomány vetélkedő – Gothárd J. Á. Isk. 

megyei - 2018.05.18.  8fő - 2 csapat  

11. „TERMÉSZETÜNK KINCSEI - expedíció a kámoni arborétumban” – SZTK 

városi –  - 2018.05.22. 10+1fő  

 


