Németh Imre Általános Iskola: Fenntarthatósági témahét
2019. március 18-22.
Iskolánk idén először csatlakozott a témahéthez, bár már korábban is többször tartottunk
hasonló témájú projekt napokat, és a Víz Világnapja alkalmával eddig is minden évben az
egész iskolára kiterjedő rendezvényeket szerveztünk. Ezen kívül folyamatosak a szelektív
hulladékkezelési programjaink, és törekszünk rá, hogy tanulóink megismerkedjenek a saját
közvetlen környezetükre gyakorolt ökológiai hatásokkal. Idén igyekeztünk a témahétbe
bevonni az iskolai élet minden területét. Programjainkról a teljesség igénye nélkül az alábbi
válogatást szeretném közreadni. Iskolánkban a 1-3. osztályig 4, a 4-8. évfolyamokon
általában 3 párhuzamos osztály van. Az angol órákon a normál angol csoportok mellett még
1-1 English Extra csoport is működik minden évfolyamon. A programok nagy része a normál
osztály,- illetve csoportbontáson belül valósult meg, de volt néhány közös rendezvény is.
Természetismeret 1-8.
Március 22-én, a Víz világnapján vetítés az aulában (szünetekben). A felső tagozat számára a
vetítéshez kapcsolódóan feladatlap kitöltése.
Természetismeret - 1. csoport
Tanórán megvalósított projektek:



5. osztály: Üvegházhatás, globális felmelegedés hatásai, szélsőséges időjárási
jelenségek (PPT, filmvetítés)
6. osztály: Az erdők szerepe a Föld oxigénellátásában, a levegő minőségének javítása
környezettudatos emberi magatartásformákkal, erdőirtás hatásai

Természetismeret - 2. csoport
6. osztály





Vizek élővilágának tanulmányozása
A vizekben élő puhatestűekés gyűrűsférgek, hazai fajok bemutatása
A víz, mint természetes élőhely, társulások, táplálékláncok
Természetes vizekben található egysejtű növények és állatok

Biológia – 7. a és c osztály





„Valamit visz a víz” A háztartásokban keletkező szennyvizek és azok tisztítása, újra
felhasználhatóság kérdésköre
Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában és a háztartásokban
Fenntartható fejlődés
Műanyagok felhalmozódása a vizekben, vízi élőlényekben

Fizika



Kémia




8. osztály: Tudatos energia felhasználás. Az elektromos energia különböző előállítási
módjai, és környezetre gyakorolt hatásuk. Ökoház modell építés + filmvetítés.
7. osztály: Miről árulkodik a hőmérséklet, a halmazállapot változás?
1-8. osztály: Vízi-show - A víz fizikai tulajdonságai – flashmob az aulában, kivetítéssel.

7.—8. osztály: Kémiai kísérletek a vízzel, vízkeménység mérése Rákos-patak és a
csapvíz kémiájának összehasonlítása
savas eső kísérlet
víztakarékossági javaslatok összegyűjtése

Angol 1.





5. osztály : Környezetvédelemmel kapcsolatos szókincsfejlesztés- feladatlap
 Egy video megnézése: Science Video for kids- Care for Earth
6. osztály: Danger!Humans! - The red list animals (szövegértés)
 Környezetvédelemmel kapcsolatos szókincsfejlesztés- feladatlap
 Egy video megnézése: Science Video for kids- Care for Earth
8. osztály: Szövegértés és a szöveghez kapcsolódó feladatok ,,Green Energy"
(breakingnewsenglish.com)

Angol 2.






5. osztály: péntek Egy kisfilm megtekintése a három zöld nyíl jelentéséről- vázlatírás a
füzetbe, ötletek a megvalósításról
6. osztály szerda: kisfilm+ megvalósítás a hétköznapokban
péntek Ld. 8.o.Himalaya (lásd 8.évfolyam)
8. osztály kedd: olvasmány a Himalaya megmászóiról és az ott felgyűlt szeméthalom
problémájáról.
péntek: CD hallgatása egy férfiről, aki a jeges tengervízben úszik a tenger állataiért

Angol 3.




5. osztály: az állatok tevékenységei, élőhelye, fontossága, veszélyeztetett állatok és a
környezetvédelem
6. osztály: az óceánok élővilága, szennyezettsége, ennek következményei és megoldási
javaslatok
A 7. osztály: az ökológiai lábnyom, környezeti hatások, az ételpazarlás és erre
kidolgozott megoldási javaslatok

Angol – English extra csoportok:



5.-6. osztály: Nemzeti parkok és veszélyeztetett állatok
7. osztály: Az Éden project

Rajz



5.-6.-7.-8. osztály: Környezetvédelem megoldandó problémái, vízszennyezés és hatása
az élő környezetre
alsó tagozat: rajzkiállítás – Középpontban a víz

Informatika


5.-6. osztály: Ökológiai lábnyom számítása, digitális program segítségével. Összevetés
a magyarországi átlag értékkel.

Technika





5.-6.-7.-8. osztály: Mikroszkópos vízvizsgálat „Parányi lények a Rákos-patakban” A
technika teremben 5 beállított mikroszkóp segítségével 2-2 fős csapatokban élő víz
vizsgálat, szemünk láttára kelt életre a szabad szemmel üresnek tűnő vízminta. Egyik
órán az osztályok egyik fele, másik órán az osztályok másik fele végzett mikroszkópos
megfigyeléseket. Így végül minden felső tagozatos tanuló 1 órán keresztül
vizsgálódhatott a mikroszkópokkal.
Csapvíz és a Rákos–patak vizének összehasonlítása mikroszkóp alatt
Alsó tagozat: újrahasznosítási pályázat

Irodalom



6. c és 8.b osztály: A Föld, az élő bolygó - szövegértési feladat
7. c osztály : Vizek szennyezése – szövegértési feladat

Osztályfőnöki - 7. a osztály



Saját ökológiai lábnyom számítása, magyarországi érték összehasonlítása az osztály
átlaggal
Ökológiai lábnyom jelentősége

Testnevelés


5. osztály: terepfutás a Rákos-patakhoz.
Mikroszkópos és kémiai vizsgálatokhoz vízminta gyűjtés a patakból.

Az élményekről fotó és videó anyagok készültek, amelyek megfelelő válogatás, vágás után a
digitális témahéten kerültek az aulában bemutatásra. Ezekből válogattunk néhányat:

Galéria

Mikroszkóp alatt a Rákos-patak „szörnyei”

Vizes élőhelyeink: A Rákos patak

Fizika-show

Rajzkiállítás: Középpontban a víz
Újrahasznosítási pályázat

