Fenntarthatósági témahét az iskolában
- Rendkívüli tanórák, tematikus napok –
- 2019. március 18-22.

Intézmény neve:

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és KézilabdaUtánpótlásközpont ( Alsóörs, Endrődi S. u. 18.)

Résztvevő osztályok:

3. 4. 5. 6. 7. 8. osztály / 96 tanuló

Önkéntes segítők:

Nők a Balatonért Egyesület
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Balatonfüredi Rendőrkapitányság

Témahetet koordináló tanár: Verrasztóné Losonczy Anna
Kiemelt témaköreink:

Globális környezeti problémák / Víz
Szelektív hulladékgyűjtés
Közösségi közlekedés / kerékpározás

Ebben az évben először csatlakozott iskolánk az országosan meghirdetett programhoz,
melynek célja a szemléletformálás volt, hogy a diákok figyelmét ráirányítsuk a Föld
védelmére, környezetünk problémáira.
Ezen a héten a víz, a szelektív hulladékgyűjtés és a közösségi közlekedés – kerékpáros
közlekedés témaköröket dolgozták fel a diákok a hagyományostól eltérő tanulási formákkal.
Előzetes feladatként a tanulók a kiemelt témákhoz videót, vagy számítógépes prezentációt
készítettek, plakátokat terveztek, a legsikerültebb alkotásokból az aulában kiállítást
szerveztünk.
Hétfőn a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa volt a vendégünk, aki a Balaton
térségének élővilágáról, természetvédelmi értékeiről tartott színes előadást a 7. 8. osztályos
diákoknak. Kedden a Nők a Balatonért Egyesület tagjai és a rendőrség munkatársai
közreműködésével tematikus tanórákon vettek részt a gyermekek. Volt „vízbár”, szelektív
hulladékgyűjtés, Balaton társasjáték, kerékpáros közlekedés szabályai és totó, ügyességi
pálya.
A magyar órák is a hagyományostól eltérően zajlottak a héten. A tanulók csoportmunkában,
szövegértés -kvíz feladatlap segítségével dolgozták fel a balatoni mondavilágot.
Az iskola falait is elhagytuk. Több osztálynak is lehetősége volt ellátogatni Balatonfüredre a
Lóczy-barlangba. A terepgyakorlaton a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakvezetője

élményszerűen, kísérletekkel fűszerezve mutatta be a diákoknak a felszín alatti víz munkáját,
a barlangrendszer kialakulását a mészkőhegységben.
A hét utolsó napján az iskola diákjai kirajzottak a faluba. A „TE SZEDD!” mozgalom
keretében gyűjtöttük a szemetet, tisztítottuk az iskola tágabb környékét.
Pénteken „bekékültünk”. A témahét zárónapján a „Víz világnapja” alkalmából felnőttek és
gyerekek kékbe öltöztek. Összegyűltünk az aulában, értékeltük a heti munkát. 7. és 8.
osztályos diákok az előzetes feladatként elkészített prezentációjukat ismertették a szelektív
hulladékgyűjtésről, vízvédelemről.
Egy balatoni népdal közös eléneklésével zártuk le a témahét programjait.
Verrasztóné Losonczy Anna
Témahetet koordináló tanár

TEMATIKUS NAP
2019. március 19. kedd
Tanórák:
1 - 4. óra
Osztályok: 3. 4. 5. 6.
Közreműködők:
Nők a Balatonért Egyesület, Balatonfüredi Rendőrkapitányság
Helyszínek: 3. 4. 5. osztály tanterme
Iskolaudvar / esőhelyszín: 6. o. tanterme
Foglalkozások: forgószínpad-szerűen
• Szelektív hulladékgyűjtés
• Vízbár, víz – kvíz
• Balaton társasjáték
• Kerékpáros közlekedés
Forgatókönyv:
1. óra 3. o. Szelektív hulladékgyűjtés
4. o. Vízbár, víz-kvíz
5. o. Balaton társasjáték
6. o. Kerékpáros közlekedés
2. óra 3. o. Vízbár, víz-kvíz
4. o. Balaton társasjáték
5. o. Kerékpáros közlekedés
6. o. Szelektív hulladékgyűjtés
3. óra 3. o. Balaton társasjáték
4. o. Kerékpáros közlekedés
5. o. Szelektív hulladékgyűjtés
6. o. Vízbár, víz-kvíz
4. o. 3. o. Kerékpáros közlekedés
4. o. Szelektív hulladékgyűjtés
5. o. Vízbár, víz-kvíz
6. o. Balaton társasjáték

