Fenntarthatósági Témahét
a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
2019. március 18-22.

A Fenntarthatósági Témahéten az egész intézményt mozgósító programok kerültek megrendezésre, a
tevékenységeket a fenntarthatóság és a víz témakörhöz csoportosítottuk.
Megszerveztük a már hagyománynak számító, osztályok közötti szárazelem- és kisakkumulátorgyűjtő
versenyt, valamint az Öko-faliújságon tájékoztató anyagokkal hívtuk fel a figyelmet a tartós elemek
használatára. Az eredményhirdetésre a gyermeknapon kerül sor.
Új színfoltként vezettük be a felsős tanulók körében a Víz világnapi
fotópályázatot, melyre saját készítésű, vizes témájú fényképekkel lehetett
pályázni.

Az alsó tagozatos osztályok kimosott tejes dobozokba egynyári virágokat ültettek, és a tanteremben
gondozgatták a palántákat. A növények kiültetésére a Föld napján került sor, amikor még jó
hangulatú, közös mozgásra is jutott energiájuk.

Az 5. évfolyamosok a Fenntarthatósági Témahét egyik kísérő programjához, a TeSzedd!-kampányhoz
csatlakoztak, és a Szandai rét egy jelentős részéről takarították el a műanyag- és papírhulladékot. A
gyerekek nagyon lelkesen dolgoztak, és reményeink szerint ők már nem válnak az utcákon, tereken
szemetelő felnőttekké.

A 6. évfolyamosok az „Ökokommandó” elnevezésű,
élménypedagógiai foglalkozásokon vettek részt, melyek célja
az volt, hogy a tanulókban erősödjön a természeti környezet
iránti felelősség, és megértsék a természet- és
környezetvédelem fontosságát. Tudatosuljon bennük, hogy
természeti erőforrásaink hosszú idő alatt képződtek, azonban
az emberi tevékenység rövid időn belül károsítja azokat. A
foglalkozások mottója: „Gondolkodj globálisan, cselekedj
lokálisan!” A tanulók állapotfelmérést végeztek az iskola
területén, megadott szempontok alapján értékelték a látottakat, végül egy saját szabályrendszert
állítottak össze, amelyek alapján egyéni felelősséget vállalnak közvetlen környezetünk megóvásáért.

Erre a hétre esett az Erdők világnapja is, mely alkalomból az
Országos Erdészeti Egyesület az egész országra kiterjedő
faölelési akciót, rekordkísérletet hirdetett „Tanuld meg szeretni
az erdőt!” címmel. Március 21-én kilenc és tizenegy óra között
egy percen át kellett a tanulóknak egyénileg vagy csoportosan
egy fát átölelniük.

A 7-8. évfolyamos tanulók az iskola és a közeli művelődési ház udvarát szabadították meg a tél
folyamán lehullott falevelektől. A kezdeményezés célja az volt, hogy a kamaszok vállaljanak
felelősséget közvetlen környezetük rendben tartásáért, példát mutatva ezzel fiatalabb társaiknak.

A hetedikesek és nyolcadikosok részt vettek egy gyalogtúrán is, csatlakozva a „Gyalogolj a vízért!”
figyelemfelkeltő kezdeményezéshez. A világ számos részén asszonyok, gyermekek akár 6 km-t is
gyalogolnak naponta, hogy vízhez jussanak. Tanulóink felváltva cipeltek vízzel töltött palackokat,
majd a Tisza folyót elérve jóízűen elfogyasztották az egészséges, tiszta ivóvizet.

A Víz világnapja alkalmából minden évben részt vesznek tanítványaink a Magyar Hidrológiai Társaság
Szolnoki Szervezete által meghirdetett „Térségünk a Közép-Tisza” című vetélkedőn. A
terepgyakorlattal egybekötött vetélkedőn a felszín alatti vizek, az öntözés, az ártéri erdők élővilága
témákban kellett számot adni a tudásukról, illetve fizikai kihívásként homozsákokból védvonalat
építettek.

A Fenntarthatósági Témahét lezárásaként Víz világnapi témanapot szerveztünk, melynek során a
tanítási órákra vízzel kapcsolatos feladatokkal készültek a pedagógusok. Alsós tanulóink keze
munkáját dicsérik a technika órákon készült alkotások.

A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulói és pedagógusai EZT CSELEKEDTÉK LOKÁLISAN.
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