Fenntarthatósági Témahét iskolánkban
2017. április 24-25.

Elek József
Április 26-án játékos vetélkedőt tartottam a Fenntarthatósági Témahét "Táplálkozz tudatosan"
című projektjéhez kapcsolódva. Három, 8-9 fős hetedikes csapat vett részt. A feladatok,
melyeket

kooperatív

munkával

oldhattak

meg,

az

egészséges

táplálkozással,

az

egészségtudatos vásárlással kapcsolatos ismeretek bővítését szolgálták. (táplálékpiramis,
keresztrejtvény, vásárlói kosár, képrejtvény, napi menü összeállítása) A vetélkedő végén jó
hangulatban közösen elemeztük ki a csapatok munkáit. Mivel a részvételt és nem a győzelmet
találtam fontosnak, így helyezést nem osztottam ki, ám mindenki dicséretet érdemel a lelkes
szereplésért.
Baloghné Berényi Erzsébet
8.c
Beszélgetés, képek bemutatása a globális problémákról
Czudor Lászlóné
5. b, 8.b
Ökológiai lábnyom kétszáz éve és ma – rendhagyó irodalom órák
Czudor László
TTGY
Környezettudatos gazdálkodás – irányított problémamegoldás

Kissné Schilli Ildikó
KFI
Szemét vagy hulladék?
Beszélgettünk arról, hogy mi szemét és mi hulladék majd egy táblázatba "kukabutikot"
készítettünk. A tervezett papírgyűjtést is előkészítettük.
hulladék fajták
pl.háztartási

hulladék megnevezése
pl.papír

az újrahasznosítás lehetősége
pl.újság

Zima László
5. a
Az 5. a osztályban 2017. április 27-én 2 természetismeret órán és 1 informatika órán
foglalkoztunk a fenntarthatóság témájával. A www.fenntarthatosagi.temahet.hu oldalról a
felsősöknek

ajánlott

letölthető

tananyagot

dolgoztuk

fel,

téma:

TÁPLÁLKOZZ

TUDATOSAN!
Az egészséges táplálkozással, a vitaminok fontosságával és a tudatos vásárlással,
fogyasztással ismerkedtek meg a gyerekek.

Alsó tagozat
Fenntarthatósági hét
2017. április 25. Rajzverseny
Az alsó tagozatosoknak meghirdetett versenyen a téma a Föld napja volt. A gyerekek
meghallgatták a „Gyújts egy gyertyát a Földért!” c. dalt, majd egy ÖKO mesét, „Ébresszük fel
Föld apót!” címmel, és Orgoványi Anikó versét, amit a Föld napjára írt. Közel 50 alkotás
született.
Eredmények:
1. osztály:
I. Tóth Sára 1. a
Bogya Zétény 1. a
II. Bogya Hanna 1. b
III. Galambos Gabriella 1. c
2. osztály:

I. Erdei Enikő 2. a
Rizmann Anna 2. c
II. Vincze Vivien 2. c
III. Magyar Mira 2. b
3. osztály:
I. Csatári Milán Dominik 3. c
II. Tarr Izabella 3. b
III. Gyányi Gyula Ákos 3. a
Csordás Zita Réka 3. a
4. osztály:
I. Sallai Kitti 4. b
II. Szilágyi Panna 4. b
III. Csontos Lilla 4. a
Varga Arnold 4. c

