Iskolai beszámoló- Peresztegi Általános Iskola (Pereszteg, Fő utca 76.)
Iskolánkban a Fenntarthatósági témahét 2020. 10.05-étől 10.09-éig zajlott, melynek a „Peresztegi
Öko-Kaland” elnevezést adtuk. A Témahét weboldalán megtalálható projektek közül „A Föld üzeni,
ébresztő!” az „Élj ökosan!” a „Hasznosítsd újra!”, a „Ludas Matyi gyógynövényei” és az „Apró
lépések” óraterveit használtuk fel tanórákon. Osztályfőnöki órákon a felsős tanulók kitöltötték a
„Diákok a fenntarthatóságról – Kutatási Program kérdőívét. Igényeltünk facsemetéket a Faültetési
Program keretén belül. A Fertő-Hanság Nemzeti Park szakemberei felvették velünk a kapcsolatot, még
november hónapban érkezik több gyümölcsfa és korai juhar. Iskolánk kisebb létszámú, így a használt
mobiltelefongyűjtés helyett mi a szelektív hulladékgyűjés egy másik ágát, a papírgyűjtést választottuk.
Másfél nap alatt két konténert megtöltöttek tanulóink, összesen 16399,9 kg papír gyűlt össze.

„Ökotúra” elnevezéssel nagy sétákat tettünk Peresztegen és a falu határában. „Ölelj meg egy fát”
elnevezésű játékunkban minden osztály kiválaszthatott a faluban egy fát, és azt megölelték együtt.
Erről is készültek kedves fotók:

Énekórákon tanulóink rengetegszer meghallgatták és végül már kívülről fújták az Alma Együttes
Szuperkukák című dalát. Ehhez kapcsolódva megbeszélték a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát .
Természetvédelmi plakátot készítettek a legkisebbek technika és rajzórán. Csoportmunkában
megtervezték a plakátot, majd közösen elkészítették. Az egészséges táplálkozás fontosságát is
megbeszélték. Gyurmából megformázták a kedvenc gyümölcseiket. A faöleléssel is tudatosították, hogy
környezetünket, növényeinket, állatainkat óvni, védeni kell.

Rajzórákon az 5-6. osztályos tanulók a következő témához készítettek rajzokat: Mit tehetünk az
egészségesebb és szebb környezetünkért? Ültessünk minél több fát, virágot!” Milyennek látjátok a
jövőben a környezetünket? A 7-8. osztályosok témája: „A szemét is lehet értékes alapanyag”. Hogyan
látjátok, hogy miként lehet a szemétnek hitt tárgyakból új dolgokat létrehozni? Az osztályok zsűrizték
saját rajzaikat és a legjobb alkotások most iskolánk folyosóján vannak kiállítva. Történelem órákon
ötödik osztályban a környezetszennyezés történetével ismerkedtek meg. A gyerekek megbeszélték,
hogy az egyes történelmi korszakokban a környezetszennyezés milyen formában jelent meg, illetve azt,
hogy a mai világban fellépő problémákat, hogyan lehetne megoldani. Az órát színesítette a Dr. Bubó

című mese egyik része, amely szintén a környezetszennyezést dolgozza fel. A hon- és népismeret órán
a falusi és a városi környezetszennyezés különbségeiről beszélgettek. Ehhez kapcsolódóan Szepesi
Zsuzsanna: Mesés természet című kötetéből dolgoztak fel két mesét. A 3-4. osztályosok megnézték a
Wall-E című mesét, és plakátot készítettek a Szuperkukák című dalhoz.

Kémia órákon a 7-8. osztályosok a „Fenntartható italosdoboz” projektet valósították meg, melynek
nagy sikere volt. Egy „ Egészségtúra” keretén belül felsős tanulóink egy Ikva-parti sétával összekötve
meglátogatták Gömzsik Gertrúd helyi magánvállalkozó mintakertjét, ahol a magaságyásról, és a
komposztálásról hallgattak előadást.Gerti néni „Zöldbüfével” várta a tanulókat és bemutatta a kreatív
zöldségfaragás művészetét, amit a gyerekek ki is próbálhattak és igazi „Terülj asztalkámat” varázsoltak
a sok-sok bio zöldségből és gyümölcsből

Az iskola benevezett a „ Mesélnek a fák” irodalmi pályázatra, mely a 2020. évi Erdők Hete,
Fenntarthatósági Témahét és A Világ Legnagyobb Tanórája keretében került meghirdetésre. A pályázat
célja a diákok szemléletformálása fákhoz kapcsolódó irodalmi alkotások készítésével. Született egy
remek vers is a „Rímfaragó ökosuli” elnevezésű magyarórán 4. osztályban, a vers címe: Vigyázz a
Földre!

„Szóljon ez a vers most arról, miért fontos minekünk az egyetlen Földet óvnunk, fenntartanunk,
s védenünk. / Ha majd egyszer gyerekünk lesz nekünk is, és unokánk, hálás szívvel
gondoljanak sok év múlva mireánk. / Legyen akkor is a Földnek sok fája és virága, állatokkal
benépesült erdei , óceánja. / Nem csak használni kell ezért ezt a gyönyörű bolygót, hanem meg
is kell hálálni a temérdek földi jót.”

Pereszteg, 2020. 11. 08.

