“ADY ENDRE” ÁLTALÁNOS ISKOLA-KALOTASZENTKIRÁLY
FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT-2021
Beszámoló
Az Ady Endre Általános Iskola második alkalommal vett részt a Fenntarthatósági
Témahéten. Diákjaink a Zöld Okos Kupa versenyén is részt vettek, mivel karöltve, a Silvanus
Ökológiai Egyesülettel pályázati felhívást hírdettünk.
Pályázati felhívás!
Huszadik alkalommal szervezi meg a kalotaszentkirályi Ady Endre Általános Iskola, a
Silvanus Ökológiai Egyesület és a Holocén Természetvédelmi Egyesület a Föld Nemzetközi
Világnapjának ünnepét, „Bölcsőnk a Föld” mottóval.
A következő versenysorozat kerül meghirdetésre:
Idén is bekapcsolódunk a PontVelem Nonprofit Kft. által szervezettt ZöldOkos
Kupa vetélkedősorozatba. Elsősorban megkérjük az iskola vezetőségét, hogy regisztráljon a
következő honlapon https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio.
Idén a vetélkedő két korcsoportban zajlik majd.
A
7
–
8-dikos
korcsoport Palánta csapatok
(3
fő)
a
következő
oldalon https://www.zoldokoskupa.hu/regisztracio kell regisztráljanak és a weblapon leírtak
alapján zajlik majd a verseny. Ezt követően küldjétek el a regisztrált csapatok neveit és
összetételét a silvanus@sancraiu.ro címre, A mi kiírásunk az első három fordulón elért
eredményeket veszi figyelembe.
Az 5 - 6-dikos korcsoport Magonc csapatok a silvanus@sancraiu.ro címre elküldött
csapatnév és összetétel alapján regisztrálhatnak, a versenyt az adott iskolákban rendezzük meg.
Ehhez a feladatsort, a lebonyolítást és a határidőket az adott iskoláknak március 20-ig küldjük ki.
A benevezett csapatok továbbá egy tudományos kisdolgozatot kell készítenek. A két
versenyszám pontjai alapján alakul ki a verseny végeredménye.
A tudományos kisdolgozat címe: Az „erdőm”, mint ökoszisztéma!
Az elkészítendő tudományos kisdolgzathoz: a csapatok a lakóhelyükön vagy közelében
válasszanak ki egy erdős területet és mutassák be azt.
Eredményként:
A pályázatot a kunadacsi, zsámboki, szilágylompérti, bánffyhunyadi, körösfői és a helyi
V-VIII. osztályos diákoknak két korosztályban (Magoncok, V-VI. osztályosok és Palánták,
VII-VIII. osztályosok) hirdettük meg.

A Palánták bekapcsolódtak a PontVelem Nonprofit Kft. által szervezett ZöldOkos Kupa
vetélkedő sorozatába, a Magoncok pedig az általunk szervezett online vetélkedőn vettek részt. A
pályázat pedig, mindkét korosztály számára, Az „erdőm” mint ökoszisztéma címmel egy
tudományos kisdolgozat megírása volt.
Felhívásunkra 22 (3 fős) csapat jelentkezett, akik ügyesen szerepeltek a versenyeken,
valamint érdekes dolgozatokat küldtek el.
A pályamunkák kiértékelését a miskolci Holocén Természetvédelmi Egyesület munkatársai
végezték el.
Sajnos a világjárvány miatt, hagyományos Föld-napi rendezvényünket nem tudtuk megtartani.
Ennek ellenére április 17. Szemétgyűjtési akciót szerveztünk a helyi Ady Endre Általános Iskolával
és a helyi Polgármesteri hivatallal, Április 24. pedig fákat ültettünk a helyi iskolakertben (1.kép) és
Bánffyhunyadon, a holocénesek pedig Parasznyán. A nyertes csapatokat egy későbbi időpontban
díjazzuk.

1.kép. Föld-napi faültetés

Bár a világjárvány miatt kényszer szünidőre kerültek a diákjaink, a témahét online tartalmait
figyelemmel követték. Ezeket az iskolánk facebook profilján az irányító tanárok által jutottak el a
diákokhoz (2.kép).2.kép. A fenntarthatósági témahét programjainak hirdetés iskolánk facebook
oldalán.
A témahéten az óvodásokat is játékosan próbáltuk barátkoztatni a környezetvédelemmel
3.kép. Óvodások munkája az újrahasznosítás jegyében

Minden nap legyen Föld-napja, azaz minden nap figyeljünk környezetünkre.
Török Tímea-Éva programfelelős, Okos-Rigó Dénes igazgató
Ady Endre Általános Iskola
Kalotaszentkirály-Zentelke 308 szám
Kolozs megye, Románia email: adysulisancraiu@gmail.com
web: http://aei.kalotaszentkiraly.ro/index.php/hu/versenyek
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