Fenntarthatósági témahét
a Hunyadiban2019.
TAVASZI PAPÍRGYŰJTÉS - MÁRCIUS 18-22.
10 konténert töltöttünk meg papírhulladékkal. Gyerekek,
szülő, tanárok egész héten reggel és tanítás után is hozták az újságokat, használt kartondobozokat. A felső tagozatos DÖK-ös tanulók az osztályfőnökök segítségével
mérték és adminisztrálták az eredményeket.
Szervezők: Bodor Bernadett, Haas Katalin

„MIÉNK ITT A TÉR!” - MÁRCIUS 20. SZERDA
Közlekedj csendben, levegőszennyeződés nélkül!
A nagyszünetben közösen rollereztünk és kerékpároztunk az udvaron.

„TESZEDD!” AKCIÓ - MÁRCIUS 21. CSÜTÖRTÖK
Udvarszépítés, kertrendezés közösen. #Trashtag #challenge
Készíts egy fotót egy olyan helyről, ahol szükség van egy alapos szemétszedésre vagy takarításra, majd posztolj egy fotót azután, hogy tettél valamit a hely tisztaságának érdekében!

Szervező: Ercsényi Judit

NÉZZ SZEMBE A SZEMETEDDEL! - TARTS RENDET A HULLADÉKOK KÖZÖTT!
Először egy vitaindító kisfilmet néztünk meg: „Szól a kakas: Ébresztő!” címmel, amit ezután
megbeszéltünk és értelmeztünk.
Közösen összeszedtük, hogy mi vezette el az emberiséget a „szemétdombtól” a „szeméthegyig” és azt, hogy miként befolyásolja a szemét- és a hulladékmennyiség a klímaváltozást. Megvitattuk, hogy a különböző szelektíven gyűjthető hulladékoknak milyen hatásai
lehetnek a környezetre és hogyan lehet megelőzni azt, hogy az egyes hulladékcsoportok
mennyisége csökkenjen.
Ezután az osztályok 3 csoportban dolgoztak és elkészítettek 3 plakátot a téma kapcsán.

1. csoport
Lefestettek egy kartont, amelyen a színfoltokkal a „szemetet” jelenítették meg, majd ráírták az órán tanultakat, hogy mi a különbség „szemét” és „hulladék” között.

2. csoport
Egy kartonra felragasztották a szelektíven gyűjthető hulladékok képeit, amelyet korábban
az osztály tanulói közösen csoportosítottak be a megfelelő kategóriákba.

3. csoport
Egy kartonon megrajzolták és kifestették Magyarország szemét-és hulladékkezelésének %os kördiagramját, ezzel is felhívva a figyelmet az arányok jövőben való eltolásának szükségességégre az újrahasznosítás irányában, a lerakóba hordott szemét helyett.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM
Egy ráhangoló játékkal kezdtük, amelynek a címe: „Aki kapja marja” volt. A játékban direkt
igazságtalanul szórtunk szét gyufaszálakat, hogy ezzel is ráhangolódjunk a világ erőforrásaink igazságtalan elosztására és felhasználására.

Ezután közösen megnéztünk egy vitaindító filmet a fenntartható fejlődésről és az ökológiai
lábnyomról, amit ezután megbeszéltünk és értelmeztünk. Címe: „Jövő - Időben” 12. rész.
 Megtanulták a gyerekek, hogy mi is az az ökológiai lábnyom, és, hogy mi az a 6 tényező, amiből összetevődik, és, hogy ezek mit jelentenek.
 Megbeszéltük, hogy melyik a 10 legnagyobb ökológiai lábnyomú ország a Földön
és melyik a legkisebb, valamint közösen értelmeztük ennek okait.
 Végső konklúzióként megállapítottuk, hogy több erőforrást használunk és több
hulladékottermelünk, mint azt a fenntartható fejlődés elve szerint tehetnénk!
A gyerekek csoportokban dolgozva összeírták, majd felolvasták társaiknak, hogy a fenntartható fejlődés érdekében milyen szemléletváltási tényezőkre lenne szükség a mindennapi életben. A csoportok kiszámolták, majd méretarányosan elkészítették különböző országok ökológiai lábnyomát. Az országokat természetesen különböző földrészekről választottam.

Végül egy képlet segítségével a csoportok kiszámolták, majd méretarányosan elkészítették, hogy mekkora Föld bolygóra lenne szükségünk, ha minden ember úgy élne, mint pl.:
Magyarország, USA, Csehország,
Németország, Ausztrália, Kína, Tunézia, India, Elefántcsont part vagy éppen Banglades.
Az összehasonlítás végett természetesen a Földet is elkészítettük!

AZ ÉLELMISZER ÚTJA
A project célja:
1. Megismerjék különböző országok családmodelljeit és étkezési szokásait.
2. Figyelemfelkeltés a helyes táplálkozásra vonatkozóan
3. A gyerekek felismerjék, hogyan függ össze a hazai élelmiszertermékek vásárlása és
a fenntartható fejlődés
Előzetes feladatként a gyerekek országokat választottak és utánanéztek, hogy ezekben az
országokban milyen a családmodell és mik a családok étkezési szokásai, mit esznek, és
hány USA dollárból jön ki a család élelme egy hétre, majd az órán gyűjtésükről beszámoltak
osztálytársaiknak. Minden országnál megbeszéltük a gyerekek véleményét, összeszedtük
a pozitív és negatív attitűdöket, valamint azt is megbeszéltük, hogyan hat ez a világ fenntartható fejlődésére. Az USA dollárban megadott költségeket napi árfolyamon forintra váltottuk.

Egy következő alkalommal a táblára kitett ételekből minden csoportnak össze kellett állítani egy reggelit.

Kivetítettünk egy táblázatot, amelyen az volt feltüntetve, hogy melyik étel hány km-t „utazik” az asztalunkig. A diákoknak olyan reggelit kellett összeállítani, ami egészséges, de
mégis a legrövidebb utat teszi meg. Helyesen, egyértelműen a hazai termékekre került a
voks!
Beszélgettünk még a világ és Magyarország élelmiszerpazarlásról, és arról, hogy mit tehetünk ellene.

A project zárásaként minden tanuló faleveleket készített, amelyre névvel együtt felírta,
hogy ő személy mit fog tenni az elkövetkezendőkben a fenntartható fejlődés érdekében,
és ezeket felragasztottuk egy a gyerekek által festett nagy fára.

Azt gondolom, hogy nagyon tartalmas 8 órát dolgoztunk végig, és minden bizonnyal minden tanulót megérintett a téma, és valamit biztosan fog változtatni az életében, hogy a
világ fejlődése fenntartható legyen!
A projekteket összeállította és szervezte: Lovasi Ildikó – kémia tanár

„EGY CSEPP VÍZ” MÁRCIUS 22. PÉNTEK
Az iskola főlépcsőházában a tanulók által készített vízcseppeken különböző vízzel és vízvédelemmel kapcsolatos feliratok hirdették a víz világnapját és az ivóvíz megőrzésének fontosságát.

Iskolarádiós műsort állított össze a 6.a osztály osztályfőnökével, Lovasi Ildikóval. Minden
osztálynak a nap folyamán ki kellett tölteni egy totót, „Vízőrző Kvízeső” címmel és egy keresztrejtvényt. Ezeket a feladatokat a nap végén osztályonként pontoztuk.
A Víz világnapján az iskola tanulói és tanárai kék felsőben jöttek,
amelynek szimbolikus jelentése volt. Jelképezte az összetartozást,
az összetartás fontosságát, hiszen az emberiség csak együtt tudja
megőrizni vizeink tisztaságát és bolygónk vízkészletével is csak
együtt tudunk úgy gazdálkodni, hogy az a jövő nemzedékének is
jusson belőle!
Az iskola tanulói a nagyszünetben az udvaron beálltak egy vízcsepp
alakba és egy H2O képletbe, amelyet fentről le is fotóztunk, megörökítve ezt a napot!
A kiállítást rendezte: Ercsényi Judit, Groszné Surányi Julianna és Lovasi Ildikó

