LEGAKTÍVABB ISKOLA DÍJ PÁLYÁZAT 2022.
Igali Batthyány Károly Általános Iskola
7275 Igal, Farkas János utca 2.

Iskolánkban a fenntarthatósági témahétnek minden osztály aktív résztvevője volt. Sokrétű és változatos
programokon bővítették ismereteiket.
1. Tanulóink a DRV Zrt. által szervezett nyílt napon vettek részt a DRV Zrt. kaposvári
Vizsgálólaboratóriumában, ahol megismerkedhettek a csapvíz előállításával illetve minőségének folyamatos
vizsgálatával. (1.kép)
2. Iskolánk tanulói a DRV Zrt. nyílt napján meglátogatták a DRV Zrt. dombóvári szennyvíztelepét.
Megismerkedtek a vízbázisvédelemmel és a víztisztítás fázisaival. (2.kép)
3. 4. évfolyamos tanulóink településünk forrását, patakját illetve ezek környékét tisztították meg a szeméttől.
Ezt követően vízvizsgálatot végeztek mechanikus és kémiai eszközökkel. (3.kép)
4. A hetedik évfolyamos tanulók utánajártak az emberiség történelmében, hogy a víznek milyen település
alakító szerepe volt. Az előadásukról összefoglaló plakátot készítettek az iskolai kiállítás számára. (4.kép)
5. Az 5. a osztály Igal és hazánk gyógyvizeiről, a bennük rejlő gyógyító és rekreációs lehetőségekről készített
összefoglalót. (5.kép)
6. „Igyál vizet!”: Vízivás népszerűsítése tanulóink körében. Heti felmérés készítése az osztályok folyadék
fogyasztási szokásairól – „Mit hoztál magaddal a kulacsodban?” (6.kép)
7. Hazánk természetes vizeiről (folyók, tavak) tartott tájékoztató előadást a 8. osztály. Az átadott információkat
gyorsvetélkedő keretében kérdezték ki a tanulóktól és tanároktól. (7.kép)
8. „Ásványvíz vagy csap víz?” Az iskolában felsős diákjaink összehasonlító vizsgálatokat, méréseket végeztek
a dilemma eldöntése érdekében. (8.kép)
9.

Az iskolánk legkisebbjei házi víztisztítót készítettek (1.osztály). (9.kép)

10. A 2. osztályosok makettek segítségével bemutatták a vizet, mint élőhelyet. (10.kép)
11. A víz körforgása: 6. osztály látványos tanulói kísérlete igazolta, hogy a tankönyvi ismeretek a gyakorlatban
is megvalósulnak. (11.kép)
12. Rajzpályázat kiírása „A víz az élet forrása!” címmel. Népszerű volt a program, sok alkotás született. A
kiállítás sok érdeklődő felnőttet és gyereket vonzott. (12.kép)
13. A programsorozatunkat a „Víztúra” vetélkedő zárta. Az osztályok a megszerzett tudásukat, fizikai
erőnlétüket mérték össze változatos feladatok segítségével. (13.kép)
További információ az iskola honlapján elérhető: www.igalisuli.iwk.hu
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