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Az idei tanév Fenntarthatósági Témahete három fő témát érintett:
- Erdő
- Zöld gazdaság
- Fenntartható közösségek/Fenntarthatóság.

A Fenntarthatósági Témahéten éltünk a különböző kommunikációs lehetőségekkel (iskola faliújság, folyosók,
tantermek, facebook, Classroom), hogy a gyerekek figyelmét, érdeklődését folyamatosan ráirányítsuk az adott
témákra.
A felső tagozatosok számára meghirdetett versenyre - a 2021. évi Kárpát-medencei ZöldOkos Kupára egy
nyolcadik osztályos csapattal neveztünk. A csapat tagjai: Molnár Barbara, Huszti Zsófia, Kiss Anna. A csapat
sikeresen teljesítette az első három online fordulót és bekerült az online megyei döntőbe és ott az 5. – 6. helyen
végzett 76 ponttal.
Az ajánlott témák mindegyikét érintettük valamilyen formában, alsó és felső tagozaton egyaránt. Mivel a Témahét
ideje alatt az alsó tagozatosok az iskolában, a felsősök otthon, digitális munkarendben tanultak, így a projekteket,
feladatokat igyekeztünk rugalmasan megszervezni, lebonyolítani.
ERDŐ
A 5 - 8. osztályosok számára természetismeret és biológia órákon az EZERARCÚ ERDŐ - ről tartottunk online
foglalkozásokat. Ehhez kapcsolódóan tekintették meg a tanulók a Nagy fa című filmet, melyről véleményüket
írásban és szóban is kifejthették.
Az alsós diákok, már az iskolában tanulhattak ezen a héten, így alkalmuk nyílt egy sétán részt venni és a hét
többi napján is további színes programot szerveztünk:
- Magonc-os feladatok
- gyűjtések
- védett növények megismertetése
A természet színeivel díszített „palettáinkat”, képeinket a faliújságra helyeztük ki. (Mivel egész héten esős idő
volt, így erdőbe nem, de a közeli Halastónál sikerült a tervezett programot megvalósítani.)

Az ERDŐ, ERDŐ, DE MAGAS A TETEJE programból, a „Mi az erdő?” című tanórát dolgoztuk fel az 1-4.
osztályosokkal a környezetismeret órákon.
Interaktív feladatok segítségével mélyítették el az erdőről szóló ismereteiket.
Az erdő szintjeiről készítettünk plakátokat is, melyeket az aulában állítottunk ki.
A kicsik nagyon aktívan vettek részt a foglalkozásokon, szívesen osztották meg társaikkal és a tanítókkal erdei
élményeiket.

ZÖLD GAZDASÁG

Öko Divathét-Eco Fashion Week
A Zöld Gazdaság témakörében érdekes pályázatot indítottunk.
1.

Egy régi pólót lehetett kreatív ötletekkel új ruhadarabbá vagy egyéb más használati tárggyá
varázsolni, ezzel akár új divatot teremteni.
- A megunt ruhadarabot batikolással, festéssel, rajzolással, gyöngyökkel, hímzéssel vagy egyéb kreatív
megoldással is átalakíthatták tanulóink.
Alsós tanulóink az iskolába hozhatták be elkészült alkotásaikat, ezekből kiállítást rendeztünk. A nagyobbak fotón
küldték be az elkészített műveket.
- Új pólók, blúzok, sőt nadrágok is születtek. Készültek pénztárcák, karkötők, szőnyeg, asztalterítők,
bevásárló szatyrok, táskák is.
2.

+ ” ÖKO-zacskó készítő projekt” – ajánlat
azok számára, akik szeretnék vásárláskor a zöldséget, gyümölcsöt, pékárut, textilből készült
zacskóban tárolni a sok-sok műanyag zacskó helyett.
Erre a pályázatra is érkeztek nagyon kreatív termékek. A kiállítást színesítették ezek az ÖKO-zacskók is.
Az otthon lévő gyerekek közül néhányan rovar-hotelt, madárodút, de még ültető ládát is barkácsoltak. Nagyon
lelkesítő volt látni a diákok motiváltságát e témában.
A projekt célja az volt, hogy a tanulók is ráébredjenek, hogy az öltözködés, divat, illetve a vásárlás terén
is alkalmazhatunk környezetet védő és kímélő, fenntartható megoldásokat.
-

Minden alkotásért adtunk „Fenntarthatósági kupont” és a további kreatív munkákhoz tárgyi nyereményt.

Kupongyűjtési akciót indítottunk a témahéttől.
Kuponokat gyűjthetett mindenki a fent említett projektek kapcsán és gyűjthet egészen a tanév végéig ÖKO tevékenységek végzésével is (elemgyűjtésért, kiskert gondozásáért, udvar-rendezésért; szemétgyűjtésért,
használt olaj gyűjtésért….stb… ).

Aki összegyűjt a 2020/2021. tanév végéig 10 Fenntarthatósági kupont, ÖKO-dicséretben és ÖKOjutalomban (tárgyjutalom és oklevél) részesül.
- Azóta is töretlen a Kupon-gyűjtés iskolánkban!!!!!
- Már van olyan tanuló, aki megérdemelten rendelkezik 10 Fenntarthatósági kuponnal - Ez örömteli!!
FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK, FENNTARTHATÓSÁG
Néhány éve hoztuk létre Gyógy-és fűszernövény kertünket. Időközben két magaságyással bővültünk. Így ezen
a tavaszon ültethettünk
- sárgarépát, cukorborsót, spenótot, retket, sóskát és többféle salátát is (azzal a céllal tettük ezt, hogy a
diákok tízóraiját kiegészítsük egészséges zöldségekkel, melyeket közösen ültettünk, gondozzuk és
öntözzük).
- A mentát és citromfüvet frissítő üdítő készítésére használjuk.
- A fűszer-és gyógynövényekből ősszel szárítunk le egy nagyobb mennyiséget, és a Karácsonyi
Vásárban, ízléses csomagolásban értékesítjük „Kis kertünk kincsei” márkanévvel.
A Fenntarthatósági Témahét ideje alatt készült el az új komposztálónk a kiskertünk mellé, melyet örömmel
vettünk használatba. (A fotó az ültetés időszakában készült.)
Mostanra (május), már boldogan lakmározunk a salátából, spenótból, retekből, sóskából.

Mindhárom témával kapcsolatos előadásokat, projekteket, tevékenységeket sikeresen megvalósítottuk. Ezt
örökítettük meg a mellékelt fotókon is.
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