Beszámoló a Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 2019. évi
Fenntarthatósági Témahetéről
2019.03.18-22.

1. témanap

Az első témanapon a 4. osztályos tanulók a szemét és a hulladék közötti különbséget határozták
meg. Megbeszélték a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. Hulladékfajtákról megállapították,
melyik hulladékgyűjtő konténerben kellene elhelyezniük (anyaguk alapján válogatták), majd
feladatlapon a képeket összekötötték a megfelelő konténer képével. Végül csoportokban
hulladékból játékokat készítettek.

2. témanap: virágültetés az iskola udvarán
Az osztályok az iskola udvarát virágosították és vállalták a virágok további gondozását.

3. témanap: 2019. március 20. TeSzedd!
A „Fenntarthatósági Témahét” egyik programjaként a Hunyadis gyerekek megtisztították
Jánoshalma utcáit és tereit 39 zsák szeméttől.
Döbbenet volt látni, hogy rövid idő alatt hány zsák telt meg hulladékkal, amely jó hír, mert
ennyivel is tisztább lett a környezetünk, de rossz hír is egyben, mert előrevetíti, hogy komoly
összefogásra van szükség az egész város rendbetételére.
Reméljük, hogy Jánoshalma lakói is észrevették a változást, és sokáig megőrzik a
szemétmentes állapotot!

5. témanap: 2019. március 22. A víz világnapja
2019. március 22-én ünnepeljük A víz világnapját. Ebben az évben az esemény szlogenje:
„vizet mindenkinek!" Iskolánkban minden évben megemlékezünk erről a napról. Az idén is
élőképet alakítottunk ki az udvaron. Az iskola apraja-nagyja egy óriási vízcseppet
formázott.

Volt olyan osztály, amely vállalta, hogy folyadékpótlásként ezen a napon csak vizet iszik.

A helyi vízműbe is ellátogattunk.

Mindennapjaink egyik legtermészetesebb mozdulata, hogy kinyitjuk a csapot, megtöltjük
poharunkat, és egy jót kortyolunk az egészséges ivóvízből.
De gondoltunk-e már arra, hogy hány és hány embernek nem adatik meg ez a lehetőség?
„Az aszály és a vízhiány – egymással összefüggő jelenségek, amelyek gyakran súlyosbítják
egymás hatásait – jelentős hátrányokat okozhatnak a leghátrányosabb helyzetű lakosság
számára, kezdve az éhínségtől egészen az elvándorlásig.
Jelenünk és az eljövendő generációk sorsa múlhat azon, hogy miképp gazdálkodunk a
Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk vizeinket.”

1-5. témanap
Egész héten az iskola osztálytermeiben, folyosóin díszek, plakátok, tablók,
faliújságok

kerültek

kihelyezésre.

A

gyerekek

filmvetítéseken vettek részt a témahéthez kapcsolódóan.

előadásokat

tartottak

és

Az volt a célunk, hogy minden diákunkban megfogalmazódjon:
A „Fenntarthatósági Témahét” minden programja azt a célt szolgálja, hogy ismerjük
meg, milyen új kihívásokkal találkozunk Magyarországon, hol, milyen gondokkal
szembesülnek a világ távoli területein, és tudatosítsuk magunkban nap mint nap azt a
nyilvánvaló tényt, hogy a vízhez való hozzáférés alapvető emberi jog.
Környezetünk minősége rajtunk múlik!

