Talentum Református Általános Iskola
Székesfehérvár Széchenyi út.20.
Fenntarthatósági Témahét 2022.04.25-04.29.
Idén hetedik alkalommal vettünk részt a Fenntarthatósági Témahéten. Minden
alkalommal igyekeztünk a szülőket, Civil szervezeteket is bevonva,a
gyermekek aktív részvételére alapozva,úgy alakítani programjainkat, hogy
azok élményszerűek, motiváló hatásúak legyenek. Az idén minden
eddiginél szélesebb körű volt a részvétel színes a programkínálat.
Április 25-én, a hétfő reggeli áhítatunk a teremtés dicséretéről szólt.
"Minden mi él csak Téged hirdet, minden dicsér, mert mind a műved,
azzal, hogy él, ezt zengi néked: dicsérlek én, dicsérlek téged!"

A délelőtt folyamán a
tantárgyakhoz kapcsolódva, a
gyermekek
életkorához
és
érdeklődéséhez igazodva,a Használd újra Jane Goodallal!,az
egy csepp víz, a Zerowaste, az elektromos autók online
filmeket nézték meg. Az 1. osztályban a Teszvesz város:
Mentsük meg a bolygót! könyvről beszélgettek az okostábla
segítségével.
Április 26-án,kedden:
A 4.osztályosok, az alsóbb éveseknek tartottak kiselőadásokat a
világörökségi helyszíneinkről.
5. osztályban angol óra keretében, a Föld vízkészletével
foglalkoztunk, ehhez kapcsolódott egy Youtube videó és feladat
is.
A 7-8.osztályosok Jákob János dandártábornok, protestáns
tábori püspök előadását hallgatták a missziós szolgálatról.
Április 27-én, szerdán a 7. osztályosok kiselőadásokat
mutattak
be
a
4-8
osztályokban,
telefon,
élelmiszerpazarlás, műanyagok, invazív fajok témákban.

Az

5.osztályosok Ludas Matyi gyógynövényi című
szerepjátékkal, a 4. osztályosok énekkel tették
színesebbé a gyógynövényekkel való ismerkedést és a
gyógytea kóstolgatást.

Április
28-án,
csütörtökön,
a
hulladékoké volt a
fő szerep.
3,4, és a 6.
osztályban
a
Depónia Nonprofit
társaság
munkatársai
tartottak
színes,
interaktív
bemutatót a hulladékgazdálkodásról, praktikus információkat hallhattunk az újrahasznosításról, a hulladékok
kezeléséről.
Az előadás után a harmadikosok szemetet gyűjtöttek az iskola környékén, a 8. osztályosok udvart rendeztek,
a 4. osztályosok virágot ültettek.

Április
29-én,
pénteken
kirándultunk.
Az 1. osztály Sóstón, a 2.osztály a
Palotavárosi tavaknál, a 3.osztály
a
Rácbányán
ismerkedett
Székesfehérvár természetvédelmi
területeivel.
A
4.osztály
Soponyán, az Ökocentrumban
járt.

Az 5-8.osztályosok a Pákozdi Pagony Vadaspark
és Arborétum, külső látogatási helyszínén
töltötték a délelőttöt. Kovács Norbert tartott 2x
1,5 órás élményszerű szakvezetést a parkban.
Szabadidőnkben egy nagyot számháborúztunk az

arborétum fái között. Köszönjük a látogatási lehetőséget!
Csodaszép élmény volt!Ráadásul a spotosabbja kerékpárral
tette meg az utat Székesfehérvár és Pákozd között!

A héten védőnői óráink is voltak a kamaszkori változások témában a 4.7. osztályban. A Zöldokos kupán egy
7. és egy 8. osztályos csapatunk indult és bejutottak a megyei középdöntőbe.A 6.osztályosok egy csapata, a
Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola Környezetismeret és környezetvédelemi versenyén, 3 online
forduló után az országos döntőig jutott, és 3. helyezést értek el.

„Fel kell ismernünk, hogy ennek a természeti világnak részei vagyunk, és az életünk függ tőle.”
/Jane Goodall/
Székesfehérvár 2022. május 27.
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