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A 2021/2022-es tanév Fenntarthatósági Témahetének előkészítésében Zalai Edina kollégánk részvételét támogattuk,
aki a 2021. október 14-i műhelymunkában, a 2022. január 27-i online 2. Fenntarthatósági Konferencián és a
2022.február 25-én a Képzők Képzésén vett részt. A pedagógus továbbképzést iskolánkban 3 kolléga végezte el.
Iskolánk Örökös Ökoiskolaként idén hetedik alkalommal vett részt a Fenntarthatósági Témahét programjain. A
témahetet ünnepélyes keretek között nyitottuk meg 2022. április 25-én. Az iskola udvarán a 8 évfolyam minden
osztálya felsorakozott, közel 900 tanuló. A megnyitón
Intézményünk vezetője, Dr. Zsigriné Dr. Sejtes Györgyi köszöntötte
a gyerekeket és ismertette a témahét programját. A hangulatot a
JuGyuBand tanári zenekara alapozta meg, akik erre az alkalomra
írtak egy dalt. Hétfőn és kedden „Szeged, mint életünk színtere”
című projekt keretében kerestük a városökölógia és a kiemelt
témák közötti kapcsolatot minden osztállyal. A felső tagozatosoknál
műveltségi területek szerint más-más kiemelt téma kapott nagyobb
hangsúlyt. A két nap alatt gyűjtött tapasztalatokból kiállítást
szerveztünk az iskola folyosóin. A magasföldszinten és az első
emeleten az alsósok műveit csodálhattunk meg.

A felső tagozatos kiállítás:

Szerdán az „Állati jó napon” az alsósaink az iskola területén tartottak projektnapot,
ugyanakkor a felsősök kerékpárra pattanva az egészségükért és a környezettudatos
közlekedés népszerűsítéséért tekertek SZIKIre. Diákjaink a felelős gondolkodásukról is tanúbizonyosságot tettek,
hiszen a Puha Mancsok-Segítő Állatok és Természet Alapítvány kutyás bemutatója után a DÖK képviselők adományt
nyújtottak át az alapítványnak és a Tappancs Állatvédő Alapítványnak is. Nem hiányozhatott a napból az önfeledt
játék sem. A biztonságos és balesetmentes közlekedésünkhöz hatalmas segítséget nyújtottak Szeged Város
Rendőrkapitányság munkatársai, akik végig biztosították az útvonalat. Az eseményről a Délmagyarország is
tudósított: https://www.delmagyar.hu/helyi-kozelet/2022/04/allati-jo-napot-szervezett-az-orokos-okoiskola

Csütörtökön és pénteken hagyományos és különleges tanítási órákon foglalkoztunk a témahét kiemelt témáival. A
8.c osztályhoz érkezett önkéntes látogató, Nemes Nagy Anna
személyében, aki a kecskesajt készítés és az egészséges táplálkozás
kapcsolatáról tartott különleges tanórát. Négy nyolcadikos osztállyal
megnéztük Ürge-Vorsatz Diána klímaváltozásról szóló tanóráját, két
hetedikes osztállyal pedig Áder János köztársasági elnök úr rövidített
tanóráját.
Közel 60 tanulónk a töltötte ki a Diákok a fenntarthatóságról 2022 szóló
kutatás kérdőívét.

A versenyek sem hiányozhattak a témahétről. Hat csapatunk
indult a ZöldOkos Kupa Palánta kategóriájában, akik közül
három csapat jutott be a megyei döntőbe, a legjobb kilenc
csapat közé, akik közül a DEX csapata (8.c) második
helyezést ért el.
Magonc kategóriában 13 csapat vetélkedett egymással
2022. május 11., 16. és 18. napokon. A résztvevők nagy
örömmel vették át az emléklapokat és az okleveleket
iskolánk könyvtárában az Dr. Sághyné Gombor Anitától, az
ökomunkacsoport vezetőjétől.
A „Környezetünk – egészségünk – közös jövőnk” vetélkedő ökojátékán Pécsen Arany
minősítést szeretek a Lególand (2.b) és a Földmentők (4.d) csapata is.

„Az iskola olyan, amilyenné tesszük!” mottó szellemében virágosabb lett az udvarunk, valamint facsemetéket is
ültettünk. Szeptemberben 32 tujával zöldítettük belvárosi
iskolánk udvarát, a témahét alatt további öt fenyővel és
két hársfával lettünk gazdagabbak.
De szépítettük a lépcsőházat is, ahová felkerültek az
osztályaink motiváló gondolatai is.
A szülők és az érdeklődők az iskola honlapjáról
tájékozódhattak az eseményekről.
http://www.gyak.jgypk.szte.hu/index.php?menu=pri&pid
=okoesem
A Fenntarthatósági Témahéten meghirdetett Mesélő Vízcsepp összművészeti pályázatára 22 pályamű érkezett,
amelyekből a rajz szakos kollégák készítettek kiállítást az iskola folyosóján és a legjobbnak ítélt alkotásokat
feltöltötték a pályázati felületre is, akik közül Czmarkó Vencel a keletmagyarországi régió 1-4. kategóriájában 1.
helyezést ért el.

Tartalmas, mozgalmas témahetet tudhattunk 2022-ben is magunk mögött.

