ÖKO-TAVASZ AZ ANDREETTIBEN
A tavasz során számos fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos program, esemény színesítette
iskolánk életét.
Fenntarthatósági Témahéten Földmegváltó Konferenciát tartottunk felső tagozatos diákjaink
körében. A konferencia témája Földünk műanyag hulladék szennyezettségének világméretű
problémája volt.

A gyerekektől nagyon sok és hasznos ötletet,
megoldási javaslatot hallottunk. Rengeteg
olyat is, amit a világ országai vagy az Európai
Unió is céljának tűzött ki.
Sokan gondoltak a műanyag csomagolások gyártásának beszüntetésére; adók, vámok kivetésére a
nagy műanyag gyártó cégek számára. Többen tettek javaslatot a szemetelés szigorú megbüntetésére;
kötelező szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére és az újrahasznosítható csomagolás elterjesztésére.
Újszerű, innovatív ötletek is elhangzottak a konferencián, mint a folyók, tengerek műanyag hulladék
szennyezettségének csökkentése speciális szűrőrendszerek telepítésével.
Konferenciánk során a magyar kezdeményezésű Tiszai PET Kupa környezetvédelmi akcióval és egy
holland, The Ocean Cleanup nevű, óceánok tisztításával foglalkozó szervezettel ismerkedtünk meg.
Végül az eseményt egy finom tortával zártuk.

Fenntarthatósági Témahét során egészségünk védelmével is aktívan foglalkoztunk.
Felső tagozatos diákjaink az új magyar táplálkozási ajánlás, az Okostányér segítségével ismerkedtek
meg a helyes táplálkozás szabályaival, a napi egészséges étrend kialakításával. Tudásukat kvíz játék
segítségével mérték össze.

Alsós tanulóink fogaik védelméről, fogmosás fontosságáról és a fogbetegségek megelőzéséről
tanultak a Témahéten. A gyerekek a Ragyogó Mosoly, Ragyogó Jövő Programnak köszönhetően
fogkefét és fogkrémet is kaptak.

Fenntarthatósági Témahéten alsó tagozatos diákok is aktívan hozzájárultak a hulladékcsökkentéshez.
Kreatív alkotások születtek vécépapír gurigákból;

színes, vidám pénztárcák gyümölcsitalos kartondobozokból.

A tavasz folyamán magaságyásaink is elkészültek, ahová az osztályok virágokat, vetőmagokat,
palántákat ültettek.

A magaságyások jelölésére, dekorálására lézervágó géppel ágyásjelölőket készítettünk iskolánk
High Tech termében.

Iskolánk udvarán nem csak növények, hanem állatok is otthonra leltek, cinegék és seregélyek
költöttek a fákon kihelyezett madárodúkban.

Tavasszal a környezetvédelmi jeles napokat is megünnepeltük, mint a Föld napja, Madarak és Fák
napja, Méhek napja.

Föld napja kapcsán iskolánk tanulói az élhető-boldog és élhetetlen-szomorú Föld jellemzőivel,
tulajdonságaival foglalkoztak.

Madarak és Fák napja alkalmából Telegdi Ágnes írónő látogatott iskolánkba, akinek állattörténetekről
szóló mesekönyvei saját maga által készített fényképektől különlegesek. Az előadás során érdekes és
különleges történeteket hallottunk, állatokról, természetről. A mesék kapcsán természettudományos
ismereteink is bővültek. A találkozó során betekintést nyerhettünk a mókusok, hattyúk, cinegék,
gólyák, vidrák világába, sőt még a vakvezető kutyák nehéz, ám szép mindennapjaikba is.

Méhek napján öko-szakkörös gyerekekkel mézkóstolót tartottunk; illetve figyelem felhívó
plakátot is készítettünk az iskola tanulói, dolgozói számára.

