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GONDOLKODJ GLOBÁLISAN – CSELEKEDJ LOKÁLISAN!
Változtassunk szemléletünkön és magatartásunkon!

Ráhangolódásként programsorozatunkat április 21-én kezdtük:
Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, mellyel felhívják a
figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Mi is ezen alkalomból, hogy szemléltessük hogyan
is működik ez a természet, vendégelőadót hívtunk iskolánkba Nagy Tamás fizikus személyében, aki remek
bemutatót tartott „Látványos fizika” címmel, kétszer 45 percben, április 21-én, pénteken, a felső évfolyamon
tanuló diákok számára. Mivel a gyerekek a mai „eltechnikásodott” világban igen keveset tapasztalnak a
természetből, így igyekeztünk olyan bemutatót szervezni nekik, ami igazán hétköznapi, de látványos.
Számos bemutatásra kerülő kísérletre igaz magyar közmondásunk, miszerint „Többet ésszel, mint erővel!”.
Ebben az előadásban ezt a gyerekek maguk tapasztalhatták, részesei lehettek, megfigyelhették, sőt fizikai
magyarázatot is hallhattak hozzá.
A kísérletek közül néhány: hogyan lehet egyszerű gégecsőt hangszerként használni vagy akár egy
szívószálat; miként lehet egy üres műanyagflakon belsejében lufit felfújni, majd leengedni; hogyan lehet a
leggyorsabban levegővel megtölteni egy zsákot; hogyan lehet elszakítani a horgászzsinórt, ha nincs kéznél
olló és miként is lehet végigsétálni üvegszilánkokon.
A gyerekek ámultan figyelték a „trükköket” és lelkesen jelentkeztek segítőnek, ötletadónak.

Április 22-én- a városi rendezvények közül- főként az SZTE Füvészkert programját ajánlottuk
tanítványainknak, hogy családdal vagy baráti körben vegyenek részt a Föld napi eseményen. Itt a szelektív
hulladékgyűjtés népszerűsítése mellett környezetvédelmi, környezettudatossági játékos vetélkedők sora
várta a látogatókat.
A témahéten minden tárgyból, minden tanulócsoportnál egy-egy tanítási órán kapcsolódtak a
fenntarthatósághoz a pedagógusok és a gyerekek. Az alsósoknál a MONDD, SZERETED AZ
ÁLLATOKAT? témakör volt központban. Felsősöknél egyes tanítási órákon a globális felmelegedés,
vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás,
újrahasznosítás, egészséges életmód, táplálkozás, energiafelhasználás témákat dolgozták fel.

Két kiállítás tablóival ismerkedhettek meg tanulóink.
Az emeleten a CSEMETE a Fenntartható életmód kiállítás anyagát bocsátotta rendelkezésünkre.

Az aulában az érdeklődők a csütörtöki előadás anyagához is kapcsolódó alternatív energiákról gyűjthettek
információt. Tábory Tamás energetikus szakmérnök a Megújuló energiák, napelem témájú előadását
hallgathattuk meg.

Nyílt tanítási órákat tartottunk, ahol a kollégák meglátogathatták egymás óráit – Alsóban magyarórán az
elsősöknél a Állataink, felsőben a Táplálkozás, a Korok energiaforrásai és a Hulladékhasznosítás volt a
központi téma.

Egész héten kiemelt figyelmet kapott a mozgás öröme és szükségessége.
Szünetekben az aulában a tanulóknak lehetősége volt szobakerékpározni; hullahopp karikával, ugráló
kötéllel megmutathatták ki minek mestere, milyen mutatványokra is képes. Teljesítményükért kis falevelet
kaptak, ráírták nevüket, s egy „Egészségfára” tehették fel. A hét végére nagyon szépen „kilombosodott” a
fánk!
Órák előtt reggeli tornára buzdítást hallhattunk az iskolarádión keresztül, és az osztályok közösen
végezhették a bemelegítést a testnevelő tanárok irányításával, így a kicsit álmosan iskolába érkező
tanulóink, pedagógusaink is felfrissülhettek.
Minden nap az egyik hosszú szünetben szabadtéri táncházba invitáltuk a gyerekeket, zumbázhattak a
táncolni szeretők. Nagyon jó kedv kerekedett az udvaron, s ezt a jó hangulatot elvitték magukkal a
következő tanítási órára is.

Kedd délután az érdeklődő tanulóknak a fogyatékosság elfogadására irányuló szemléletformálást tűztük ki
célul. Célunk, hogy diákjaink minél több információval, személyes élménnyel, tapasztalattal rendelkezzenek
a fogyatékos embereket illetően. Az érzékenyítés során Kurucsai Szabolcs, látássérült és vakvezető kutyája,
Elvis és Farkas László, kerekes székes mozgássérült sportoló látogatott el hozzánk. Beszéltek
mindennapjaikról és a feltett kérdésekre őszintén válaszoltak.

Szerdán hat csapat nevezett a Fenntarthatósági kupa online vetélkedőre, s adtak számot
tájékozottságukról.
Két napon keresztül gyűjtöttük a papírt – szülők, családtagok segítették az osztályok versenyét. A legtöbb
papírt gyűjtő osztály tortát kapott nyereményként. A kapott pénz a diákmozgalom rendezvényeinek
költségeire fordítottuk.
A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése nagyon fontos feladat. Számos kreatív ötlet nyújt segítséget
például abban, mihez kezdjünk a kiürült tusfürdős flakonnal, WC gurigával vagy az üveghulladékkal. Ezeket
ugyanis mind lehet szelektíven gyűjteni. Az üveg készítése több ezer éves múltra tekint vissza. Az üveg nem
bomlik le, épp ezért nagyon fontos, hogy a lehető legtöbbször újrahasznosításra kerüljön.
Molnár Veronika üvegműves segítségével 60 alsós tanulónak nyílt lehetősége szerda délután, hogy egyedi,
kedves anyák napi ajándék formálódjon kis kezeik közül kezelt üveghulladékból. A foglalkozás során
bepillantást nyerhettek az üveg előállításába, a színezés módjára, a szelektív hasznosításra, s a megmunkálás
lehetőségeire. A mintaként adott képecske mellett mindenki kreativitásának megfelelően egyedi kis
remekműveket készíthetett.

Csütörtök délután védőnő hallgatók tartottak foglalkozásokat: Életmódunk, egészségi állapotunk címmel.
A felsősöknek AMBU BABA – újraélesztési gyakorlatot, elsősegély-nyújtási ismereteket tartottak, de volt
fittségi mérés, életmód tanácsadás is. A 2. évfolyam a szájhigiéniáról, fogápolásról kapott gyakorlati
hasznos ismereteket és a lúdtalp torna gyakorlatait sajátíthatták el.

A programhét zárónapján drogprevenciós órát tartott egy rendőrségi előadó osztályfőnöki óra keretében a
6-8. évfolyam minden osztálya számára.

A tudatos táplálkozás népszerűsítése kapcsán a SULIHOST zöldségeket, margarint, a Félegyházi Pékség
pedig teljes kiőrlésű péksüteményt, kenyeret biztosított szendvicsfalatkák készítéséhez. Meglepetéssel
fogadták tanulóink a kóstolót, s nagy sikert aratott. Jóízűen fogyasztották szünetekben a tanárok
közreműködésével előállított étvágygerjesztő egészséges ennivalót.
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