Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18-22.
Csabrendeki Általános Iskola
Az elmúlt tanévekhez hasonlóan, idén is számos, a Témahét nyújtotta lehetőséggel éltünk
iskolánkban.
I. A Fenntarthatósági Témahét stratégiai partnere, a Magyar Innováció és Hatékonyság
Nonprofit Kft. (MI6) által meghirdetett pályázaton iskolánk erre az évre elnyerte az „Energiahatékony
Iskola” címet. Az elismerést a fenntarthatósággal kapcsolatos aktivitásaink, illetve megvalósított
energetikai beruházásokkal elért mérhető megtakarításainkkal és mérhető megújuló
energiatermelésünkkel érdemeltük ki. A díjat március 6-án, az Országház Felsőházi termében Szili
Katalin, a program védnöke, Molnár Ferenc, a MI6 tulajdonosa és Hajnal Gabriella, a Klebelsberg
Központ elnöke adta át.

II. Az idei ZöldOkos Kupára iskolánkból 7 csapat nevezett be. Közülük a két
legeredményesebb bejutott a megyei elődöntőre is. Ahol a Bódai Nikolett, Bogdán Noémi, Pap
Csillag 6. a osztályos tanulók alkotta csapat 8., a Görög Máté, Németh Roland és Orsós Melinda,
szintén 6. a osztályos tanulók csapata pedig a 9. helyezett lett.
III. Bekapcsolódtunk, a programhétre szervezett, „Te szedd!” országos hulladékgyűjtési
akcióba is. Március 24-én, három tanórán 43 tanulónk (8.a és 6. a, valamint Eltérős diákjaink), két
pedagógus közreműködésével 14 zsáknyi illegálisan lerakott szemetet gyűjtött össze iskolánk
közvetlen lakókörnyezetében. Három igen lelkes tanuló még délután is visszajött, hogy a községben
szervezett gyűjtésben is részt vegyen. Velük (Bódai Nikolett, Sárközi Krisztián, Tégi Dániel, 6.a) még
további 6 zsák szemetet szedtünk össze.

Hulladékgyűjtés közben és utána a 6. a osztályosok egy csoportja

IV. A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét programjai közt meghirdetett, „Utazz velünk!”,
közösségi közlekedést népszerűsítő grafikai pályázatához kapcsolódva, rajzpályázatot hirdettünk a
Csabrendeki Általános Iskola diákjai számára március elején. A kiírásra 107 pályamunka érkezett be!
A színvonalas rajzokat iskolánk szaktanárai értékelték. Ezt követően, április 1-én nyitottuk meg az
illusztrációkból összeállított kiállítást, melyet 2 hétig, Forfa épületünkben tekinthettek meg az
érdeklődő diákok és szülők. A megnyitó alkalmával vehették át díjaikat a legeredményesebb
pályázók. Községünk polgármestere, Turcsi József különdíjakkal támogatta rendezvényünket.
I. helyezett 1-2. osztályos kategóriában Vass Eszter 2. osztályos, II. helyezett Varga Szeverina
2. osztályos, III. helyezett Busznyák Mia 1. osztályos tanuló munkája lett.
I. helyezést ért el a 3-4. osztályosok között: Molnár László Levente 4. b osztályos, II. Csik
Anna 3. a osztályos, III. Farkas Nóra 3.a osztályos tanuló.
A felső tagozatos korcsoportban I. helyezett Bresztyenszky Boglárka 8. b osztályos, II.
Szatmári Johanna 7.a osztályos, III. helyezett pedig Molnár Zoltán 6.a osztályos tanuló lett.
A települési önkormányzat különdíját Fekete Bíborka Európa 1. osztályos, Horváth Rómeó 4.a
osztályos és Végh Bernadett 5.a osztályos tanulók kapták.

Végh Bernadett a polgármester különdíját veszi át

A kiállítás részlete

A kiállítás részlete

A pályázat díjazottjai
A helyezettek munkáit továbbküldtük az országos rajzpályázatra, ahol az alsó tagozatosok
kategóriájában, Busznyák Mia rajza I. díjat nyert!

"Így szeretném..." Busznyák Mia 1. osztályos tanuló rajza

V. A tematikus diákpályázatok közül, a „Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet!” címűre, iskolánk
6. a osztályos tanulói nyújtottak be pályamunkát. Jó érzékkel, egy olyan kis patakot választottak ki
pályázatuk alanyául, amely a 20. század második felében fokozatosan összezsugorodott, kiszáradt a
környékünkön folyó bauxitbányászathoz kapcsolódó fokozott vízkitermelés miatt. A kis vízfolyás, a
bányászat felfüggesztése után újra „életre kelt”. Ennek „örökbefogadását”, gondozásba vételét tűzte
ki céljául pályázatában a lelkes kis csapat, szülői, nagyszülői és osztályfőnöki segítséggel.

A pályázó osztály terepbejáráson és munka közben a különleges „Melegvíz” vízfolyásnál

VI. A PontVelem Nonprofit Kft. által meghirdetett 2019. évi, a Fenntarthatósági Témahéthez
kapcsolódó, 6 hetes tavaszi időszaki használtelem és mobiltelefon gyűjtő versenyén iskolánk, illetve
tanulóink szép eredményeket érek el. A gyűjtött elem és kis akkumlátor mennyiség (2324 kg) alapján
országos I. helyezett, a súlyozott, egy tanulóra vetített tömeg (9,56 kg/fő) alapján, III. helyezett lett
iskolánk. A leadott telefonok és e-kütyük kategóriájában (566 db) I. helyezést, az egy tanulóra eső
telefonok mennyisége (2,33db/ fő) alapján szintén I. helyezést értünk el. Három tanulónk az egyéni
gyűjtésben is kiemelkedően sikeres volt. Komora Dominik 6. a osztályos tanuló elemgyűjtésben I.
helyezett (1705 kg). Filipánics Anna 2. osztályos tanuló pedig XII. helyezett lett (225kg). Sárközi
Krisztián 6.a osztályos tanuló pedig telefon, és e-kütyü gyűjtésben ért el I. helyezést (487 db
leadott készülék). Az eredmények hitelesítése, a begyűjtött mennyiségek elszállítása még
folyamatban van. Köszönjük minden gyűjtőnek, támogatóinknak a segítséget, az aktív
közreműködést!

Telefonok, e-kütyük és elemek leadása a begyűjtő napokon

Kelt: Csabrendek, 2019. május 9.
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