Fenntarthatósági Témahét beszámoló
Mogyoródi Szent László Általános
A 2019. tanévben is nagyon sok és változatos programmal kapcsolódtunk a
fenntarthatósághoz. Az egyik programunk a filmnézés volt.
1-2.o. Jégkorszak
3-4.o. A legnagyobb élőlény: A Föld
5-6.o. Vad Magyarország
7-8.o. Bolygónk a Föld /Vizes élőhelyek/
A szervezők: PontVelem és a Fenntarthatóság sok lehetőséget kínáltak, amiből
válogathattunk.
- Tavaszi papírgyűjtés
- Tavaszi elemgyűjtésben a Mogyoródi Szent László Ált. Isk. II. helyezést ért el,
az éves összesítésben Pest megyében I. helyezett.
- Készítettünk rajzokat a Víz világnapjával kapcsolatosan
- Készítettünk rajzokat a gazdálkodással, banki ügyekkel összefüggésben
- Pályázaton is részt vettünk, a „Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet!”. Mi a
Mogyoródi patakunkat gondozzuk, ezt a 7.b osztállyal vállaltuk, az
eredményhirdetése még nem volt meg. A többi osztállyal is tettünk tanulmányi
sétát ide.
- Minden évben benevezünk a „TeSzedd!” akcióba, az idén is megtisztítottuk a
szeméttől iskolánk bevezető útjait, a patakunk környékét, a sportpálya
környékét és a Mogyoródról Szada felé vezető árkokat és erdős részeket. Az
önkéntes, lelkes gyerekek az én vezetésemmel dolgoztak. Jutalmuk igazgatói
dicséret volt.
- A Természettudományi munkaközösség komplex versenyt hirdetett a 7-8.
osztályos tanulóknak. Ez csapatverseny, felölelte a fizika, kémia, biológia,
természetvédelem, környezetvédelem, matematika, földrajz ismereteket
játékos formában. / Rejtvények, kísérletek, növényismeret, víztisztítás, épített
környezet./

- Indultunk a megyei Herman Ottó versenyen, ahol 8. és 13. lett tanítványom.
- Szintén indultunk a megyei Kaán Károly versenyen, 7. és 12. helyezést
nyertünk.
- Iskolánkban virágosítottunk, a cserjéket, fákat megmetszettünk.
Rendszeresen gondozzuk. A szülők adományaiból kaptuk a növényeket. A fákra
madárodúkat helyeztünk, amit technika órán készítettünk. Széncinege,
kékcinege már költött.
- Földrajz, kémia, természetismeret, környezetismeret, osztályfőnöki órákon
plakátokat terveztünk, előadásokat, beszélgetéseket vezettünk a
vízgazdálkodás témakörben.
- Május hónapban tartják Gödöllőn a Természetfilm fesztivált, több
környezetvédelmi akcióval. Első napja a diákoké, erre alsós és felsős osztályaink
is regisztráltak.
- A Hungaroringre 2 osztályunk látogatott el, akik pályázaton nyerték a
kirándulást. Ez is kapcsolódik a vízhez, vezetéstechnikát mutattak be vízzel
elárasztott utakon.
A Dunakeszi Koneli Alapítványi Iskola kiírt egy pályázatot pedagógusok részére.
Címe: „Kreatív iskola, álmaim tanterme”. Ezen a pályázaton indultam, ez
maximálisan kapcsolódott a fenntarthatósághoz, hiszen egy öko szemléletű
iskolát, tantermet terveztem. A pályázat II. helyezést nyert, a Dunakeszi
Tankerületből egyedüli díjazottként.
A legfontosabb eseményeket emeltem ki, sok tanuló, az egész iskola
mozgósítása sikerült.
„ A földi élet jövője attól függ, hogy képesek vagyunk-e cselekedni. Sokan
egyénileg is megtesznek minden tőlük telhetőt, ám valódi sikert csak akkor
érhetünk el, ha gyökeres változások mennek végbe a társadalomban, a
gazdaságban és a politikában.”
David Attenborough
Kiegészítve: A Mogyoródi Szent László Általános Iskolában is!
„GONDOLKODJ GLOBÁLISAN, CSELEKEDJ LOKÁLISAN!”
Zelnikné Török Ilona, Mogyoródi Szent László Ált. Isk.

