Öko-hét

Iskolánkban március 20-24. között került megrendezésre az Öko-hét program, melynek célja a
Földünket érintő környezetvédelmi problémák megismertetése, és diákjaink környezettudatos
viselkedésre való nevelése volt. A feladatok segítségével elsősorban azokra az apró, mindennapi
dolgokra igyekeztünk felhívni a gyerekek figyelmét, melyeket ők is megtehetnek azért, hogy
mindannyian egy szebb, egészségesebb, gazdagabb világban élhessünk.
Hétfőn minden osztály kapott egy levelet a „Földtől”, mely napjaink környezetvédelmi
problémái közül tárta fel valamelyiket, és a gyermekektől kért segítséget ennek megoldására.
Délutánra megjelentek az osztályajtókon az ötletes, szívhez szóló és néhány esetben színes,
esztétikusan elrendezett figyelemfelkeltő felhívások.
Kedden a szelektív hulladékgyűjtés, a szemét csökkentésének lehetőségei kerültek középpontba.
A tanulók a kivetítőről szerezhettek új ismereteket a hulladék gyűjtésének helyes módjáról és az
újrahasznosítás lehetőségeiről. Megszerzett tudásukat osztályonként egy-egy feladatlap kitöltésével
bizonyíthatták. A délutáni szünetben sok kisgyerek örömmel vett részt a hulladékgyűjtésre ösztönző
kooperatív játékban.
Szerdán a víz világnapját ünnepeltük, a vízhez kapcsolódó feladatokkal és a víz tulajdonságairól
szóló kivetített anyaggal. Délelőtt az egész alsó tagozatot megmozgatta Pappné Sasinszky Ágnes
tanítónő egy kiváló hangulatú, közös, zenés torna keretében. Szerda délután Vincze Tibor tanár úr
segítségével a diákok öko-lábnyom mérésen vehettek részt.
A csütörtöki nap az állatoké volt, minden osztály készített egy ismeretterjesztő plakátot egy-egy
védett állatról, délután pedig Molnár Péter természetfotósnak köszönhetően egy rendkívül látványos és
hasznos előadáson vehettek részt diákjaink. A Kecskemét környéki madár és vadvilágról készült
művészi fotók megtekintése után- Balogh Csaba tanár úrnak köszönhetően - minden gyermek
elfogyaszthatott egy zöld színű „öko-koktélt” is.
Pénteken, az egész héten folyó művészeti pályázatok értékelésére került sor: az osztályok
újrahasznosított anyagokból, háztartási hulladékból készítettek műalkotásokat, játékokat, használati
tárgyakat. A többi osztály munkáit megtekintve évfolyamonként szavazhattak a nekik legjobban tetsző
alkotásokra.
A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a gyerekek buzgó lelkesedéssel vettek részt
ezekben a programokban, és minden osztály figyelemreméltó alkotásokat hozott létre. A kitöltött
feladatlapok alapján úgy gondoljuk, hogy a tanulók odafigyeléssel és nagy igyekezettel dolgoztak.
Elismerés illeti mindezért az összes alsó tagozatos tanítót, akik áldozatos munkájukkal, ötleteikkel,
iránymutatásukkal életre keltették ezt a programot. Reméljük, hogy az „Öko-hét” elérte célját és segít
abban, hogy a környezettudatos magatartás a diákok mindennapjainak szerves része legyen.
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