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A tanév megkezdése előtt augusztusban jelentkezésünket adtuk be a :
TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióra, a TeSzedd! 2013-ban már
harmadik alkalommal megrendezése került, külföldi minta alapján szerveződő önkéntes
akció volt. Célja, hogy összefogja azokat a lakosokat, aki tenni szeretnének azért, hogy
tisztább környezetben éljenek, ezért egy napot arra szántak, hogy megtisztítsák
lakóhelyüket és környékét a gazdátlan szemétkupacoktól. Az akció időpontja: 2013.
szeptember 14.-e volt.
Iskolánk hat tanulója vett részt a szemétszedési akcióban, amely keretén belül a Petőfi
úti víztorony, és környéke, valamint egy közeli játszótér tisztult meg a gyerekek keze
nyomán. http://www.kanizsatv.hu/hirek/9904/ok-is-szedtek/

Év elején újra elevenítettük a gyűjtési akcióinkat, így az elem, a PET palack, a műanyag
kupak, a műanyag sós-csomagolások tekintetében, és kiegészült a gyűjtés a
pontvelem.hu gyűjtési lehetőségével, a használt mobiltelefon gyűjtéssel. A telefonokért
500 pontot lehet kapni, melyet a pontboltban értékes ajándékokra lehet beváltani. A
gyerekek nagy lendülettel kezdték el a gyűjtést, és már novemberre megtelt az első
gyűjtődobozunk. A gyűjtés a fémdobozok gyűjtésével is kiegészült.

A nagykanizsai ZöldSzemPont Tanácsadó Iroda Ökoszem nevű kabalafigurájának
elnevezésére írtak ki pályázatot, ahová kreatív és szellemes rajzokat vártak beküldésre,
„Ökoszem és a környezetvédelem” címmel. Tanulóink több munkáját küldtük el a címre.
Részt vettünk az E.ON Hungaria Zrt egy napos, térítésmentes, az EnergiaKaland
oktatási program iskolai alkalmazására felkészítő pedagógus továbbképzésén, mely
program az 5-18 éves gyerekek energia- és környezeti tudatosságát erősítő oktatási
program, ötödik éve ingyenesen elérhető bármely nevelési-oktatási intézmény számára.
A továbbképzés időpontja 2013. szeptember 27. –e volt. Az egynapos felkészítő
továbbképzés keretében az EnergiaKaland program kialakításában részt vett és azt
folyamatosan fejlesztő pedagógiai szakértők illetve E.ON-önkéntesek nyújtottak elméleti
és gyakorlati segítséget a program iskolai bevezetéséhez. Ötleteket, módszereket
mutattak be az EnergaiKaland hatékony, eredményes, a diákok számára vonzó és
motiváló formában történő feldolgozásához. A továbbképzés mellékleteként iskolánknak
az E-ON elküldött oktatási segédleteket, melyek korcsoportonkénti felosztásban
tartalmaznak a gyermekek számára oktatási segédanyagokat.
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Plakátot készítettünk az Európai Mobilitási Hétre (szeptember 16.-22.) „Szállj ki az
autóból Tiszta levegő- Mozdulj érte!” címmel, melyet öko faliújságunkon helyeztünk el. A
gyerekek rajzmontázzsal készítették.

Iskolánk a tavalyi évben díjazást nyert a Zöld Béka környezetvédelmi pályázaton, 30.000
forint támogatással. A pályázat kiírt témája: egy átfogó, megvalósítható program a
környezetvédelmi oktatási, szemléletformálási rendszer működtetésére, folyamatos
rendszeres tevékenység, illetve egy konkrét cél, egyszeri program, feladatcsoport
megvalósítására szólt. A pályázatban a pályázónak kötelezettséget kellett vállalnia arra,
hogy az elnyert díj felhasználásáról beszámolót küld a MTESZ Vas megyei szervezet
részére, így ezt a beszámolót novemberben elküldtük a kiírónak. Beszámoltunk az
iskolánk számára megvásárolt két beszerzett palackzsugorító készülékről, melyet a
gyerekek a technika folyosónkon rendszeres használatba is vettek. Tanórák, valamint az
öko szakkör keretein belül, történik a gyűjtött PET palackok tisztítása, és zsugorítása. A
beszámoló másik lényeges pontja a pályázati pénzből beszerzett, és elültetett hársfa volt,
melyhez egy vidám iskolai délutáni program is kapcsolódott. A program keretein belül, a
megelőző héten a gyerekek egy-egy rejtélyes mondatcsíkot kaptak a faliújságra, mely
információkat közölt az „új lakó”-ról. Az ültetéshez a fa helyét iskolánk tanulói is
segítették kiásni. Információkat tudhattak meg a gyerekek a hársfáról, aláírták a
„Fogadom” szalagon a nevüket, mellyel a fa megóvását vállalták. Rajzot készítettek a
zöld békáról, és felavattuk a fa emléktábláját, melyet technikásaink készítettek el.

Idén is felvettük a kapcsolatot az Orpheus Állatvédő egyesülettel, akik iskolánk tanulói
számára 2014-es fali naptárakat, képeslapokat, és matricákat küldtek, a gyerekek nagy
örömére.

Október hónapban kupakgyűjtési versenyt hirdettünk, az őszi szünetig bezárólag, mely
felhívására, gyerekek és szülők is lelkes gyűjtésbe kezdtek: összesen mintegy 38 kg
műanyag kupak gyűlt össze, és az első helyezett 2. osztály minden tanulója, és tanár
nénije megkapta a jutalom csokit az ügyességéért. A tavalyi évhez hasonlóan az addig
összegyűlt kupakokat felajánlottuk. Idén a GE Hungary Zrt. gyűjtéséhez csatlakoztunk,
akik egy motorbalesetben megsérült, és tolókocsiba került kollégájuk számára gyűjtik a
kupakokat, az egyetemi tanulmányai megsegítésére. Hat zsák kupakkal tudtunk a
gyűjtéshez hozzájárulni, amiért köszönőlevelet is kaptak iskolánk tanulói.
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Felhívó jellegű plakátot készítettünk az öko faliújságra: „Köszönöm nem kérek
nejlonszatyrot”címmel, mellyel felhívtuk a figyelmet a környezetre gyakorolt szennyező
hatására,és a lehetőségre, hogy mit vigyünk helyette a bevásárláshoz.

Állatok világnapjára (októberben) plakáttal készültünk, mellyel a világnap fontossága
került előtérbe.

Az Aprólépés internetes oldal pályázatára rajzokat küldtünk be, akik a : 2013 – A
vízügyi együttműködés nemzetközi éve”(UNESCO) céljaihoz kapcsolódva kiírták a
:”Színtiszta életerő-kedvenc forrásom, tavam, folyóm” pályázatot. A képeket internetes
szavazásra lehetett feltölteni az oldalra. A tanulóink a nagykanizsai Csónakázó-tóról
készítették pályaműveiket. Az értesítés szerint az alkotói pályázatunkra több száz
alkotás érkezett, így szoros versenynek lehettek tanúi. A zsűri döntése szerint
tanulónk (Péter Balázs) a legeredményesebben szerepelt pályázók közé tartozott. Névre
szóló
oklevéllel díjazták.

Az IMRO-DDKK Környezetvédelmi Nonprofit Kft és a Dél-Zalai Áruház közösen esszé
pályázatot hirdetett anyagtakarékosság témakörben. Pályázatot küldtünk be iskolánk
öko szakkörös tanulójának szakköri tevékenysége beszámolójával. Témák a szelektív
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, visszaváltható csomagolás, bevásárláshoz szatyor
hordása. Tanulónk (Tomori Annamária) nyerte el az első helyezést a felső tagozatosok
között. Könyvvásárlási utalvánnyal jutalmazták.

A NUTRIKID oktatási csomagját megrendeltük,és a csomag mellé videokazettát is
mellékeltek. a csomag tananyaga a megfelelő étel felismerésétől, kiválasztásától,
elfogyasztásától kezdve az étel hatásán keresztül az emésztésig mindent magába foglalrészletesen, élelmiszercsoportokra lebontva az egyes tudnivalókat. A munkafüzet mellett
a témák mélyebb feldolgozására a Tanári kézikönyvben található további elméleti
adatokkal vagy órai gyakorlatok, kísérletek segítségével történhet. A tanári kézikönyv
emellett különböző feladatokat tartalmaz, amelyekkel az órai anyagok kiegészíthetők. A
tanulási sikert didaktikai tanácsok segítik, a megszerzett tudást meghatározott
kritériumok alapján lehet ellenőrizni. ezekkel a tanácsokkal a program testre szabható,
a különböző igények szerint és rendelkezésre álló óraszám függvényében.
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Jelentkezésünket adtuk be a Komposztálás ünnepnapjára. Ahová olyan óvodai, iskolai
csoportok, oktatási intézmények jelentkezését várták, akik október folyamán egy órát,
napot, hetet szenteltek a téma népszerűsítésére, oktatására, az elméleti és gyakorlati
tudnivalók átadására. A http://humusz.hu/komposztalj/komposztos-otletek oldalon
számos ötletet, segítséget gyűjtöttek össze ezzel kapcsolatban. Az október során lezajlott
programról szóló részletes beszámolót, valamint külön csatolmányban a fényképeket a
Galgamenti Népfőiskola Humusz csapata és a Komposztfórum Alapítványa részére
kellett elküldeni. Beszámoltunk az iskolánkban lezajlott tevékenységekről, melyeket a
szakiskolás tanulóinkkal végeztünk el, és melyek körbejárták a komposztálással
kapcsolatos tudnivalókat, ismereteket, játékokat.
Tájékoztatásuk szerint a regisztráló intézmények száma idén már 44 volt, ez eddig a
legnagyobb számú. Ezek az intézmények 39 települést képviseltek. Intézményünk a
Komposztünnepen a második helyezést érte el az iskolák között. A jutalmunk
környezettudatos kiadványcsomag, könyvutalvány és Komposztfórum plakát volt.

Csatlakoztunk iskolánk 7. és 8. osztályos tanulóinak 6 fős csapatával a Családsegítő és
Gyermekjóléti
Központ
Nagykanizsa
kiírásához:
Válasz-Válassz
Prevenciós
vetélkedősorozatában, melyben 5 forduló témaköreinek feladat megoldása volt a cél.
Saját gondolatainkat, tapasztalatainkat kellett visszaadni, hogy képet kapjanak mit
tudunk ezekről a témákról. Olyan kérdéseket állítottak össze, amelyre nem csak akkor
tudunk válaszolni, ha nagyon utánajárunk, hanem akkor is ha sokat beszélgetünk
egymással, a körülvevő felnőttekkel.

A Terracycle hulladékfeldolgozó céggel már a tavalyi évben is kapcsolatunk volt. A
TerraCycle egy elismert, nemzetközi újrahasznosító cég, amely nehezen
újrahasznosítható csomagolásokat és termékeket gyűjt, hogy innovatív, mindenki
számára elérhető új termékeket gyártson belőlük. A Chips Brigádban ebben az évben
adtuk fel első csomagunkat, melyhez a gyerekek chips, és sós csomagolások műanyag
hulladékát gyűjtik. A gyűjtést 1.5 kg-os csomagonként lehet feladni. A gyerekek
folyamatosan hozzák, és helyezik be a gyűjtődobozokba a csomagolásokat.
Eddig összesen (a gyűjtés kezdete óta) 6274 forintot ajánlottunk fel az "Élettér" Állat- és
Természetvédő Egyesületnek. A támogatni kívánt szervezetnek a felajánlásunkat a
beküldött hulladékaink alapján a hulladék feldolgozó cég fizeti ki.
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Iskolánk októberben megszervezte az elektronikai hulladékok gyűjtését, mely jó
lehetőség volt, hogy a leselejtezett, eddig összegyűlt elektronikai hulladékok megfelelő
helyre kerüljenek. A gyerekek otthonról is hoztak a szülők segítségével már nem
működő, kiselejtezett dolgokat.
A hulladékok árát (kilogrammonként 15 ft.-ot) iskolánk részére adták át. 2700 Ft-ot

Papírgyűjtés is indult, ahová a gyerekek nagy mennyiségben gyűjtöttek össze régi
tankönyveket és újságokat. A gyűjtés árát az osztályok kapták meg, akik felhasználják
az osztálykirándulások megszervezéséhez.

Jelentkeztünk az újjáindított „Környezetünkért” programra, ahol olyan intézmények
jelentkezését várták, akik e program keretén belül vállalják, elektronikai
hulladékgyűjtés megszervezését, valamint egy 100 darabos kérdőív kitöltetését, és
visszaküldését. Ami gyűjthető volt :mosógép, mosogatógép, elektromos tűzhely, hűtőgép,
elektromos kis barkács gépek, fúró stb., hajszárító, konyhai robotgépek (kenyérpirító,
mikro, robotgép,) porszívó, bojler , televízió, hősugárzó, fénymásoló, elektromos írógép,
varrógép, számítógép és alkatrészei, minden ami elektromos árammal működik.

A téli időszakban felhívást tettünk közzé a madáretetés szabályairól, rendszerességre, és
a helyes táplálék kitételére felhívva a figyelmet.

A második félévben jelentkeztünk a Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés és a
Futurus-Pannonia Nonprofit Kft-vel való szakmai együttműködés keretein belül
szelektív hulladékgyűjtésre történő oktatást célzó italos kartondoboz-gyűjtő programra.
Céljuk, hogy a pedagógusokkal közösen, felhívjuk a gyerekek és a szülők figyelmét az
italos kartondobozok (tejes és gyümölcsleves többrétegű kartondobozok) szelektív
gyűjtésének módjára és fontosságára. A gyerekek megértsék a szelektív
hulladékgyűjtést, ezen belül pedig az italos kartondobozok helyes gyűjtésének
fontosságát, azaz megtudják, hogy az akció után a szelektív gyűjtősziget sárga,
műanyaggyűjtő konténerébe dobhatják ezt a csomagolás típust.
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Bejelentettük a Nagykanizsa külterületén tapasztalt illegális szemétlerakás tényét a
Közterület Felügyeletnek, mely eredményeképpen egy hét alatt megtisztították a
területet.
A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdetett Egészséges
család címmel, mely alkalomra rajzokat készítettek tanulóink. Iskolánk két tanulója
második, és harmadik helyezést ért el. Péter Balázs, és Sebestyén Richárd, akiket
jutalomban és oklevélben részesítették.
Ugyancsak a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Válasz-Válassz
elnevezésű ötfordulós kérdéssorozatára visszaküldtük iskolánk csapatának megoldásait,
és egy, a témákat érintő plakátot kellett eljuttatni a Központba lezárásként. A program
lezárásakor a Medgyaszay házban tartott programon iskolánkat tánccsoportunk
képviselte.
A Nemzeti Iskolagyümölcs-program legnagyobb beszállítója rajzversenyt hirdetettverseny célja az 1-6. osztályos kisdiákok körében az egészséges táplálkozás és a
vitaminban gazdag gyümölcslevek fogyasztásának népszerűsítése, rajzokkal készültek
tanulóink.
Lezajlott az évben a második kupakgyűjtő verseny intézményünkben, mely keretein
belül tanulóink 50 kg műanyag kupakot gyűjtöttek össze, ezt a mennyiséget ismét GE
Hungary Zrt. gyűjtéséhez ajánlottuk fel.
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület , a Kossuth Téri Zöld Óvoda, és Kovács
Gyula pórszombati erdész (aki az ősi magyar gyümölcsfák gyűjtője, és átörökítője) útjára
indították a : Hagyd örökül a fákban faültetési akciót, mely célja, hogy Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepkörének eseményeihez kapcsolódva - faültetési akcióval segítse
Kovács Gyula erdész példaértékű, áldozatos munkájával a történelmi Magyarország
területén összegyűjtött, neves magyar történelmi személyek emlékéhez köthető, ősi
magyar gyümölcsfa fajták megőrzését, tovább örökítését, és a program kereteihez
kapcsolódva a magyar történelembe való betekintést. Feladatunk lett, hogy a
szervezőktől átvett facsemetét iskolánk egy kiválasztott helyén ültessük el, és kis
ünnepség keretein belül örökbe fogadják a gyerekek azt. Az eseményről képek is
készültek, a faültetés mellett a gyerekek információkat kaptak a gyümölcsoltó
boldogasszony ünnepéről, és az elültetett fa történetéről.

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata projektpartnerként vesz részt az
Ausztria - Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében
megvalósuló „LENA - Lernraum Natur, Tanulás a természetben" mely középpontjában
az innovatív környezeti nevelés és természeti oktatás áll. Az érdeklődő környezeti
nevelők betekintést nyerhetnek a vezető osztrák partner, az Umweltbildung Wien
szakmai munkájába, a Bécs melletti Camp Lobauban található környezeti nevelési
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helyszínen. Minden jelentkező pedagógusnak készítenie kell egy rövid szakmai
motivációs levelet a „környezetvédelem vagy a természet” témában. A beadott pályázatot
elfogadták, így intézményünk egy pedagógusa részt vehetett a rendezvényen. A
továbbképzésen az Ausztriai Lobau környezeti nevelési tábort, az ottani programokat, és
oktatási rendszert mutatták be.
A Nagykanizsai Élettér Állatmenhelyt megkerestük, hogy tanulóink gyűjtéseivel
támogatnánk őket, 11 zsák zsugorított PET palackot, és 9 zsák fémdobozt adtunk át
képviselőjüknek, hozzájárulva, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok értékesítéséből
kapott pénzből a céljaikra fordítsák.
Márciusban megtartottuk hagyományőrző szándékkal, a kisze-báb égetés
népszokásának felelevenítését. A gyerekek versike mondása közben zajkeltő eszközökkel
hangoskodva segítettek a tél elűzésében. A báb elégetésével a rossztól való
megszabadulás jegyében elégették azokat a lapra felírt rossz dolgokat is, amitől
szerettek volna megszabadulni. Levelek színezésével is készültek az alkalomra, az
elhozott leveleket az udvarunk kihajtás előtt álló hársfájára tűzték.
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Europe Direct Tájékoztató Központ
rajzpályázatot hirdet általános iskolás diákok részére „Egy évtizede az Unióban” címmel.
A verseny célja, hogy ráirányítsa a fiatalok figyelmét az Európai Unióba fontosságára, az
abban rejlő lehetőségekre, valamint közelebb hozza az Uniót az általános iskolás
diákokhoz, aktivizálja őket a közös célok elérésére. Iskolánk tanulói rajzokat készítettek
ez alkalomból, a pályázatra.
Víz világnap alkalmából folyosón elhelyezett érdekesség, és információs paraván nyújtott
megemlékezést, a nap fontosságáról.
Netta-Pannonia Kft.-vel kötött megállapodásunknak megfelelően havi rendszerességgel,
jelzésünket követően –márciustól- elszállítják intézményünkből az összegyűjtött, és
zsugorított PET palackokat, valamint a fémdobozokat. Tanévünkben két alkalommal,
összesen 25-30 zsák hulladékot szállítottak el.
Felhívást tettünk közzé-plakát formájában iskolánk folyosóján az egészséges táplálkozás
fontos
információiról,
érdekességeiről-a
Nutrikid
oktatási
programcsomag
kiadványainak segítségével, melyet ingyenesen lehetett igényelni.
Intézményünk csatlakozott a május 9.-i TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akcióhoz, mely ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén
immár negyedik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az
országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezik meg ezt a
mozgalmat minden évben, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket.
Azt is szeretnénk, ha minél több ember kifejezésre is juttatná a benne rejlő igényt a
tisztaságra és felhagyna a szemeteléssel. Hiszen ha a kukába kerül a szemét, akkor
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nincs mit összeszedni. Emellett az is a célunk, hogy minél többen ráérezzenek az
önkéntesség ízére… A TeSzedd! nemzetközi porondon is bemutatkozik idén, hiszen
Magyarország csatlakozik vele a „Let’s Clean Up Europe!” elnevezésű összeurópai
kezdeményezéshez, amit az Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében
szerveznek meg. Az előzetes regisztrációról szóló magyar adatok, valamint a Tisztítsuk
meg Európát! projekt kapcsán kapott információk alapján Magyarország egyedül
teljesíthette a teljes európai uniós elvárást-összesen 4 évre vonatkozóan a szemétszedés
résztvevőinek tekintetében. Az akcióhoz négy pedagógus mellett 27 diák és két szülő is
önként csatlakozott. Önkéntes pontot létrehozva a MC Donald’s -és a Balatoni út
környékét tisztítottuk meg. 11 zsák szemetet szedtünk össze, melyet a Netta Pannonia
munkatársai szállítottak el.
A tanuloknak.hu internetes oldal projekt célja, hogy elősegítse a gyermekek biztonságos
közlekedését és a gyermekbalesetek számának csökkenését azáltal, hogy ingyenes
közlekedésbiztonsági e-learning tananyagokat biztosít a köznevelési intézmények
tanulóinak, illetve módszertani útmutatóval kiegészítve az ott dolgozó pedagógusok
számára. Intézményünk egy pedagógusa a képzést követően vizsgát tett.
A Zalaerdő Zrt. pályázatot hirdetett gyerekek, és alkotó kedvű felnőttek részére, amely
témája az értelmes újrahasznosítás, és címe:”Szemrevaló szemetek” A pályázatra
tanulóink rajzokkal mutatták meg milyen ötleteik vannak a témában.
A MTESZ Vas Megyei Egyesület a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központtal
közösen pályázatot tett közzé Vas és Zala megye általános és középiskolái, továbbá
bejegyzett, környezeti neveléssel foglalkozó civil szervezetek részére „Zöld Béka” címmela környezetvédelmi oktatás fejlesztése, környezeti nevelés, tudat-és szemléletformálás
segítése céljából. A pályázat témája: átfogó, megvalósítható program a környezetvédelmi
oktatási, szemléletformálási rendszer működtetésére, folyamatos, rendszeres
tevékenység, illetve egy konkrét cél, egyszeri program, feladatcsoport megvalósítása. A
pályázatunk iskolánk papírgyűjtési tevékenységének átalakításáról szólt, hogy a
meglévő gyűjtések mellett megoldást kaphasson a keletkező papírhulladékok gyűjtése,
és elhelyezése.
Az italoskarton egyesülés felhívására rajzpályázaton vettünk részt ahol három témában
lehetett tervezni italoskarton dobozt. Tanulóink szép számban készítettek
pályaműveket, és mivel az első száz beküldő között voltunk, ezért jutalmul
hüttőmágnest juttatott el a cég a gyerekek megadott címére.
Május 15-re az állatszeretet világnapjára felhívást készítettünk. Plakáton ismertettük a
világnap fontosságát.
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Május hónapban elszállítást kértünk az összegyűlt használt elemek és mobiltelefonok
tekintetében, közel száz kilogrammot mértek le az elemek esetében, mobiltelefon pedig
97 darab volt. Az elszállított hulladékok Pestre, Debrecenbe, majd onnan Németországba
kerülnek kiszállításra, és 40 %-ban újrahasznosítják őket.
Második elektronikai gyűjtésünk eredményeként sok-sok hulladékot szállítottak el
tőlünk, nagyon lelkes gyűjtőmunkát követően 600kg feletti mennyiség kerül majd
újrahasznosításra, és 6030 Ft pénzösszeget kapott érte diákönkormányzatunk.
Május 30.-val lezárult az italoskarton gyűjtés a második félévben, mely iskolánknak a
harmadik helyezést jelentette Nagykanizsa iskolái között. Összegyűlt közel:196 kg
doboz, ez 72 zsáknyi mennyiség, és darabszámban 7088 kartondobozt jelentett. Az első
három helyezett osztály tanulói csoki jutalomban részesültek.
Júniusban egy kilo feletti chips csomagolás csomagot is feladtunk, a gyűjtések
feldolgozása után az Állatmenhelynek utalják át a pénzértékét.
Lezárásul öko- túrát szerveztek kollégáink a nagykanizsai Csónakázó-tóhoz, mely
keretén belül erdész szakszerű vezetésével végigjárhatták tanulóink a nemrég
elkészített madártani ösvényt, információkat kaphattak egy erdei sétán az erdő
élővilágáról, érdekességeiről. Játékos feladatokkal folytatódott a program, amit
szalonnasütés zárt le.
Köszönet minden segítőnek akik részt vettek abban, hogy tanulóink öko szemlélete
gazdagodhatott.

Nagykanizsa, 2014. június 10.
Tóth Attiláné
gyógypedagógus

