Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről
Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
Intézményünket regisztráltuk a témahétre, mert
-

ÖKO –ISKOLA vagyunk, s szeretnénk a jövőben is megőrizni ezt a címet,
Valamennyi Kollégánk elkötelezett a fenntarthatósággal szemben,
Diákjainkat ÖKO-szellemben neveljük.

A következőkben, a legérdekesebb programokról számolunk be.
1. Az alsó tagozaton a megadott óravázlatokból a következő hármat választottuk:
- Egy csepp vízből
- Szeresd a biciklidet!
- Nézz szembe a szemeteddel!
A 3. a. osztályos tanulók projektmunkáiból egy kis ízelítő (Felkészítő: Kuruczné
Borbély Márta):

2. Győrasszonyfa telephelyen, az alsó tagozaton, szinte minden fenntarthatósággal
kapcsolatos programban aktívan részt vállal Tóth J. Szabolcsné kolléganőm, aki több
évfolyamon tanít rajzot és technikát, de a napköziben is szívesen tevékenykedik a
gyerekekkel ÖKO-programokkal kapcsolatos témákban. Március 22-én, a VÍZ
VILÁGNAPJÁN, ezek az alkotások születtek a 4. évfolyamosok munkája során, fent
említett kolléganő vezetésével:

Volt olyan kolléga, (Tóth Piroska), aki technika órán az újrahasznosított papírokat
használta fel a gyerekekkel, hogy egy települést felépítsenek. Íme, a 3. a. osztályosok
közös munkája:

3. A felső tagozaton, a földrajz szakos kolléganő, Farkas Mária, mind a négy évfolyamon,
a „Nézz szembe a szemeteddel!” témakört dolgozta fel, s kisfilmet néztek meg.
4. Az elmúlt évben az iskolai Diák-önkormányzat tagjaival megalakítottuk a kerékpárosklubot, melynek keretében erre a tanévre már három túrát is terveztünk. (Táp –
gyurgyalag telep, Pannonhalma-Arborétum – Madarak és Fák Napja, Velencei-tó
körbe-kerékpározása)

5. A 4. évfolyamos tanulók és a felsősök részt vettek egy felkészítésen, majd egy
csoportversenyen, amit a győri Széchenyi Egyetem Apáczai Karának hallgatója és Dr.
Halbritter András egyetemi docens végeztek.
Kapcsolatunk az egyetemmel három évre tekint vissza. ÖKO-iskolai pályázatunkban
vállaltuk, hogy felvesszük a kapcsolatot egy felsőoktatási intézménnyel. Ennek a
kapcsolatnak, azóta mindkét fél, több szempontból is hasznát látta.
Tanulóink minden évben nagyon várják a hallgatókat, és „András bácsit”, akik
színesebbnél, színesebb ötletekkel teszik érdekessé a fenntarthatósági hét programjait.
Ebben az évben az ivóvíz volt a téma. Amellett, hogy tanulóink nagyon jól érezték
magukat a felkészítés és a csapatverseny során, sokat tanultak, s még jobban megértették
az ivóvíz fontosságát és azt, hogy nem pazarolhatjuk.
Néhány fotó a felkészítésről:

Nagyon izgalmas volt a csapatok közötti verseny is, ahol 5 csapat versenyzett, 4-től 8. osztályig,
évfolyamonként 1-1 tanulóval. A következő fotók a verseny hangulatát igyekeznek
visszaadni.

6. Az iskolai ÖKO-munkacsoport vezetősége arra kérte a nevelőtestület tagjait, hogy
amennyiben lehetséges, minden tantárgy tananyagába csempésszék be a
FENNTARTHATÓSÁGI HÉT programját.
Így, a Dráma és tánc tantárgyban is helyet kapott 5. és 6. évfolyamon is a víz és a
kerékpározás téma.
A következő képeken, a 6. évfolyamos tanulók kiscsoportokban készített plakátjait
láthatjuk, amelyekről prezentálni is kellett a gyerekeknek tanulótársaik előtt. (Nevelő:
Kuruczné Borbély Márta)

7. Intézményünk Lázi Telephelyén tanuló alsós kisdiákok, Borsné Turbók Anita és Hidvégi
Gyula kollégák vezetésével kerékpártúrán vettek részt.

8. A 2018-2019-es tanévben több olyan versenyre is beneveztünk tanulóinkkal, amelyek a
fenntarthatósági szemléletet támogatják.
-

-

3. a. osztályból egy négy fős csapattal részt veszünk a „Fogyasztói tudatosság
versenyen”. A verseny még nem ért véget, így eredményről nem tudunk beszámolni.
(Felkészítő nevelő: Kuruczné Borbély Márta)
2019. április 26-án a Győr-Ménfőcsanaki iskolában rendezték meg a XXVII. Kaán
Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny megyei döntőjét. Iskolánk
5-6. osztályos tanulói először próbálkoztak ezen a rangos megmérettetésen. A megyei
fordulóban 1 fő hatodikos és 3 fő ötödikes tanuló képviselte iskolánkat.
A megyei döntőbe jutott diákok egyrészt az általános iskolai tananyagból, másrészt a
Természet BÚVÁR Magazin írásai alapján kaptak feladatokat.
A diákok egy 100 pontos feladatsort oldottak meg, és az így elért eredmény alapján
alakult ki a végső sorrend.
A szoros küzdelemben szép eredményeket értek el tanulóink.
A 36 ötödikes tanuló közül Brázik Áron megyei 4. helyezett lett, Francia Marcell 11.
helyezést és Csizmadia Roland 16. helyet szerezte meg.
A hatodikosok közül Pankovics Dorina 26 versenyző közül megyei 15. helyezett lett.
(Felkészítő pedagógus: Farkas Mária)

-

Iskolánkat a Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny Győr-Moson-Sopron
megyei döntőjén a 7. osztályos Vida Andor képviselte. Szintén szép eredménnyel zárult
számára is a verseny. Megyei 15. helyezett lett az induló 36 tanuló közül.
(Felkészítő pedagógus: Farkas Mária)

-

Iskolánk ebben a tanévben is csatlakozott a III. Pannontáj- Sokoró Natúrparki
vetélkedőbe 4 csapattal, 12 fő részvételével. Ez alkalommal Magyarország Nemzeti
Parkjaival és a Pannon-Sokoró Natúrpark természeti és épített örökségeivel bővítették
tanulóink eddigi ismereteiket. (Felkészítő pedagógus: Farkas Mária)

Intézményünk valamennyi nevelője és tanulója nevében, köszönjük a sok hasznos tanácsot,
lehetőséget, az óravázlatokat! Élmény volt a programban részt venni.

Kuruczné Borbély Márta
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