Iskolánk ebben az évben is csatlakozott a meghirdetett Fenntarthatósági
Témahét programsorozatához, amely idén 2019 március18-22. között került
megrendezésre. Valamennyi tanulónk részt vett a megvalósításban.
A TESZEDD! AKCIÓ AZ ARANYOSAPÁTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció
2019.március 20.-án az iskolánk is csatlakozott ehhez az országos szemétszedő
akcióhoz, a Fenntarthatósági témahét keretében. Először igazgató néni
köszöntötte a tanulókat az udvaron és elmondta, hogy milyen szemetet lehet
összeszedni, mire kell vigyázni. Ezután kiosztottuk a kesztyűket és a zsákokat és
elindultak a kísérő pedagógusok vezetésével a kijelölt útszakaszokra. Nagyon
meglepődtek, a gyerekek és a nevelők hogy, mennyi cigarettát, zsebkendőt és más
szemetet dobnak el az emberek. Találtak szemetet a bokrok mögött, a padok alatt,
a buszmegállóban. A környező utcákat is végig járták, mindenhol találtak
összeszedni való szemetet. Az elején még nem lelkesedtek a diákok, de utána
egyre jobban belejöttek. Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat minden évben,
hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket. A megtelt zsákokat
a jelzett helyen helyeztük el. Köszönöm a részvételt mindenkinek! Az
összefogásnak köszönhetően megtisztultak Aranyosapáti utcái, és reméljük, hogy
egyre több tanuló megérti, hogy nem szemetelünk. Ezen a szemléleten feltétlenül
változtatni kell, és reméljük, a következő alkalommal arról számolhatunk be, hogy
az akció sikertelenül zárult, mert nem volt mit összeszedni

Föld Napja egy kicsit másképp
Az évente visszatérő jeles napok megemlékezései pont olyanok, mint az élet más
eseményei. Hol színesebbek, hangosabbak, hol meg a csendes visszafogottság
jellemzi őket. Az idei Föld Napja nem a csillogásról, mint inkább a csendes
munkálkodásról szólt, bár tagadhatatlan, a végeredmény láttán a ragyogó jelző
sem túlzás.
Lássuk a jeles naphoz köthető történéseket. Már április elején szerveződtek olyan
programok, melyeken gyerekeink figyelmét a Földre, az itt élő növényekre,
állatokra programjaihoz kapcsolódva évek óta megtisztítjuk, szépítjük közvetlen
környezetünket. Ragyogó tisztává varázsolják a szorgos gyerekkezek az iskola
udvarát. Minden osztály örökbe fogadott egy terület és azt fogja gondozni. Apró,
ám értő ujjak ültetik már sokadik tavasszal a növénytárolókba a színes virágokat.
Reméljük, hogy ha megérzik gyermekeink a rend, a tisztaság, a szépség
létrehozásának örömét, mindennapjaik természetes velejárója lesz mindezek
megóvása. Megválasztottuk a legzöldebb osztályt! 2019.04.16-án mindenki a
Föld színeinek megfelelő öltözetben jött iskolába .Sebestyén Zoltán tanár bácsi

segítségével megtanultuk a Föld dalát. Csatlakoztunk az Énekelj a Földért
mozgalomhoz, közösen énekelt az iskola közössége a tornateremben.
Versengtünk a legzöldebb osztály címért. Élőképet alkottunk. Az
osztályközösségek filmeket néztek a Földünkről.
Anthony Strano ausztrál író szavaival élve: „A jelenben tanulhatok a múltból, és
megteremthetem a jövőmet.” Mert hisszük, eljut mindenkihez a gondolat:
„Szeretem a földgolyót két kézzel és két oldalról átfogni!”.

https://www.facebook.com/100014839540196/videos/vb.100014839540196/600
826463755333/?type=3
Pályázatokon való részvétel
FOGADJ ÖRÖKBE EGY VIZES ÉLŐHELYET!
UTAZZ VELÜNK!

Te Szedd akció
Rajzpályázat-Megtakarítás,Befektetés
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Zöld Okos Kupa

A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét témakörei a közösségi közlekedés, a víz és
a Globális Célok közül a „3. Egészség és jóllét” a „11. Fenntartható városok és
közösségek” és a „13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen” témái köré
szerveződnek.
Alsó tagozatban a következő a következő órákat tartottuk: Egy csepp a vízből,
Nézz szembe a szemeteddel, a kidolgozott óravázlatokat felhasználva.
Felső tagozatban Egy csepp a vízből, Nézz szembe a szemeteddel, Kik laknak a
patakban? Kik laknak a tavakban? a kidolgozott óravázlatokat felhasználva
Kékbe öltözött a Víz világnapján az Aranyosapáti Általános Iskola
Egy kis történelem…
A Víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i
környezetvédelmi konferenciáján javasolták. A kezdeményezés sikerrel járt,
ugyanis az ENSZ 1993-ban kijelölte március 22-ét a Víz világnapjának
dátumaként. Fő célja, hogy a víz védelmének fontosságára hívja fel az emberek
figyelmét. Minden évben új perspektívából közelíthetünk ennek a természeti
kincsnek a fontosságához.
Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek,
anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet
vagy.”(Saint-Exupéry
Ebből az idézetből az utolsó mondatot emelném ki: maga az élet vagy! Az, hogy
ez mennyire igaz, több példa is mutatja. Néhány ezek közül: testünk is úgy épül
fel (több mint 70%-a víz), hogy amikor kevesebb folyadékot viszünk be, jelezni
fog: szomjúsággal. A virág is, ha nem öntözzük, mutatni fogja hervadozó
leveleivel, hogy tegyük meg. A halacskánkat, ha kivesszük a vízből, bizony nem
tud életben maradni. Földünket sem véletlenül hívják kék bolygónak: két harmad
részét víz borítja.

Amit megfigyelhetünk hétköznapi életünkből az, ahogyan teljesen
természetesnek vesszük: víz van! Ha akarjuk, megnyitjuk a csapot és folyik a
hideg vagy meleg iható víz, ha főzni akarunk, tisztálkodni, öntözni stb. akkor is
KELL és VAN! Amikor előre bejelentik, hogy valami miatt elzárják, sietősen, aki
csak teheti előre gyűjti, hiszen a víz, kell.
Akkor, ha mindez ennyire magától értetődő, miért kell minden évben március 22én víz világnapját tartanunk? Azért, hogy felhívjuk a figyelmet egy nagyon fontos
dologra:
Talán fel sem tűnik, milyen szerencsések vagyunk. Esetleg amikor nélkülöznünk
kell hosszabb-rövidebb időre a vizet, akkor esünk egy kicsit kétségbe, de akkor is
tudjuk, hogy hamarosan megoldódik. Vannak viszont Földünkön olyan helyek,
ahol már nincs elegendő víz, ami van, az sem iható. Ott már nem olyan
természetes a jelenléte, mint nálunk. Bizony gyakran pazaroljuk, nem vigyázunk
környezetünkre,
ezáltal
szennyezve
vizeinket.
Sajnos
komoly
következményekkel járhat, ha rövidesen nem változtatunk ezen a magatartáson.
Azért, hogy szerencsések is maradjunk, nekünk kell tennünk és nem majd, hanem
most. Jelenünk és az eljövendő nemzedékek sorsa többek között azon is múlik,
hogy miképp gazdálkodunk a Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk
és hasznosítjuk azokat. Igen, kell egy nap, amikor megállunk egy pillanatra és
elgondolkodunk: Mi egy személyben kicsi emberek ezen az óriás bolygón: MIT
TEHETÜNK?! A Víz Világnapja alkalmából ebben az évben is megemlékeztünk
éltető kincsünkről, a vízről. Március 22. osztálykereteken belül különböző módon
dolgozták fel a gyerekek a vízhez kötődő témákat. Minden osztály készített
„vízcseppet” amelyen egy-egy mondat, idézet, rajz látható. A gyűjtött kupakokból
képet készítettünk erre a jeles zöld napra. Ezen a napon minden tanulónk és
kollégánk kék ruhában érkezett az iskolába, ezzel is felhívtuk a figyelmet a víz
fontosságára. A program a tornateremben egy élőkép kialakításával kezdődött,
ami egy hatalmas vízcseppet ábrázolt és a hullámot jelképezte. A felsősök a VÍZ
szót jelenítették meg és egy figyelemfelkeltő videó is készült a délelőtt folyamán.
Reméljük mindenkinek sikerült egy kicsit átérezni és elgondolkodni a
környezettudatosság fontosságán.
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