Fenntarthatósági témahét a Vértesszőlősi Általános Iskolában 2022 tanévben
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Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem,
ezért a tavaszi témahetünkben is ez kapott központi szerepet. Iskolai és osztály szinten is
végignéztük a felkínált óravázlatokat, melyekből választottunk.
Az alsó tagozaton szinte minden órán fókuszba került a fenntarthatóság valamelyik részterülete.
Az 1. osztályosok újrahasznosítható anyagokból készítettek különböző tárgyakat, majd ezekből
kiállítást rendeztek az osztályteremben. A 2. osztály a vizet helyezte központba: technika és
rajz órákon megjelenítették a víz felhasználását, énekórán mondókákat tanultak a vízről,
természetismeret órán videót néztek a Tiszáról. Az egyes osztályok a tantermekből is
kimozdultak, ezzel a tömegközlekedés és a kerékpározás előnyeire hívtuk fel a gyerekek
figyelmét. A 3. és 4. osztály így jutott el kerékpáron Tatára, előbbiek a tatai Esterházy
kastélyban vettek részt egy előadáson, míg a negyedikesek az Építők Parkjában töltöttek el egy
délelőttöt. A 2. osztályosok a János forráshoz tettek egy gyalogtúrát, az 1. osztály pedig vonattal
utazott Tatabányára, majd felgyalogolt a Turul emlékműhöz.
A felső tagozaton az 5-6. osztályosok mélyedtek el jobban a víz témakörben. Rendhagyó óra
keretében lesétáltak az Által-ér partjára, ahol mikroszkóppal tanulmányozták a folyó parányi
élőlényeit, meghatározták a talált élőlényeket. A 8. osztályosok az ökolábnyom fogalmával
ismerkedtek meg, és egy projekt keretében dolgozták fel hazánk nemzeti parkjait. A 6.
osztályosok plakátot készítettek bolygónkról, és közben megfogalmazták gondolataikat a Föld
védelméről. Testnevelésórák keretében gyalogos, kerékpáros, rolleres programokat
szerveztünk, népszerűsítve a környezetbarát közlekedést.
Környezetünk védelméért akkor is sokat tehetünk, ha igyekszünk rendben és tisztán tartani
közvetlen környezetünket. Erre igyekezett felhívni a figyelmet, amikor technika órákon a
diákokkal az iskola udvaráról, valamint annak környékéről tüntették el a szemetet.
Természetesen nem maradt el a szelektív hulladékgyűjtés sem a programból: a héten
papírgyűjtést szerveztünk, melynek bevétele az iskolai diákönkormányzatot gazdagította.
Külső helyszíni programot is választottunk, az ötödikes diákok az agostyáni arborétumba
látogattak el, ahol megismerkedtek a helyi- és a nagyvilág növényritkaságaival.
Kiegészítő programként 4 csapatunk részt vett a Zöldokos kupa palánta versenysorozatán,
egyikük a regionális döntőbe jutott, ahol 2. helyen végeztek, éppen lemaradva csak a
továbbjutásról. 5-6. osztályosoknak megtartottuk a Zöldokos kupa magonc háziversenyt, ahol
20 gyermek adott számot tudásáról.
Tartalmas és mozgalmas hetet sikerült diákjainknak szervezni.

