7. OLDAL
KÖRNYEZETVÉDELMI HÓNAP
AZ ISKOLÁBAN

A biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola és
Nevelési
Tanácsadó
Természettudományi
és
egészségmegőrző munkaközössége koordinálta az áprilistól
június
elejéig
tartott
rendezvénysorozatot.
A
környezetvédelemre, a hulladékgazdálkodásra aktualitása
miatt esett a választás, ugyanis Berettyóújfaluban készül a
régió hulladékgyűjtő központja.
„Semmiből, valamit”, avagy a hulladék újrahasznosítása
címmel pályázatot hirdettek rajzok, képek tárgyak,
pályamunkák készítésére. Az elkészült alkotásokat a
„Szülőföldem – Biharország” körzeti honismereti vetélkedő
idején a városi sportcsarnokban, illetve a Hősök téri iskola
épületében nézhették meg a kiállítás látogatói.
A hulladékgazdálkodásról, a hulladékok újrahasznosításáról
bővebb ismeretanyaghoz juthattak a tanítási órákon:
osztályfőnöki, informatika (internet, illetve játékos
feladatok
megoldása),
természettudományos
órák,
háztartástan,
technika.
Szakemberektől
hallhattak
előadásokat, új ismereteket szerezhettek az E Misszió
munkatársaitól.
A szervezők fontosnak tartották felhívni a figyelmet, s
kialakítani az igényt a közvetlen környezet szebbé tételére:
az iskola környéke, az osztálytermek rendjének,
tisztaságának megóvására. Sajnos ez még nem minden
tanulónál jelentkezik természetes igényként. A délelőtti
elméleti órákat hasznos, manuális tevékenységek
egészítették ki délutánonként. Forgó „Kínai” Gyula hajó- és
repülőmodellek tervezésébe vezette be az érdeklődőket.
Csutakné Nemes Júlia és Márton Gabriella az üvegfestés, a
tojásdíszítés, a textilképek készítésének rejtelmit mutatták
be. Barabásné Dobos Katalin és Hodosánné Juhász Mária
tanítónők a papírhajtogatás művészetét adták át. Tokai
Vincéné Esztikével madzagbevonással díszítettek üveget.
A számítógépes játékok tervezésén túl sok hasznos
ismeretanyagot gyűjthettek a tanulók a Környezetünk
magazin internetes oldalairól, a szelektív hulladékgyűjtésről
és a hulladékképződés megelőzéséről.
A Környezetvédelmi hónap zárásaként vetélkedőn mérték
össze tudásukat a csoportok.
- A hulladék-suli oktatócsomag érdekes tanulói
feladatlapsort tartalmazott.
- Egy következő feladatban a komposztálható illetve nem
komposztálható anyagokat kellett rendezni.
- A „hulladék”, „szelektív hulladékgyűjtés”, és a „veszélyes
hulladék” definícióját kellett megfogalmazni.
- Egy hulladékokat újrahasznosítására irányuló feladatban a
megadott anyagokról készítettek képeslapot.
- A verseny érdekessége volt az „alkalmi élelmiszerbolt”,
ahol a résztvevő csapatoknak a kínálatból kellett
kiválasztani, „vásárolni” az egészséges táplálkozásra és a
csomagoló anyagokra jellemzőkből. /vászonszatyor, barna
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papírba csomagolt kenyér, papírba csomagolt szalámi, vaj,
visszaváltható üveges szörp/
A versenyfeladatokat színesítette a keresztrejtvény, a
Mozaik-kép
összerakása.
Az
izgalmas
verseny
eredményhirdetésére külön került sor az 5-6 és 7-8
osztályosok kategóriájában.
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam

I. 5.a
I. 6.a
I. 7.a
I. 8.a

II. 5.b
II. 6.b
II. 7.b
II. 8.b

III. 8.c

Ekkor került sor a „Hulladék, hulladékgazdálkodás”
témakörben elkészített pályamunkák jutalmazására is.
Elismerésben részesültek írásaikkal: Vékony Vivien 8.c;
Balogh Antónia 8.c; Pataki Fanni 7.a; Karancsi Kinga 7.a
Rajzaikkal: Molnár Sándor, Vékony Vivien, Pénzes
Zsanett, Sápi Andrea
A program
létjogosultságát,
fontosságát
misem
hangsúlyozza jobban, mint a pályázók dolgozataiból is
kiemelt fontos gondolatok.
„A levegő, a víz és a talaj szennyezése mellett korunk nagy
problémája a hulladékok mennyiségének hatalmas
növekedése is. Az élet minden területén – a termelés és a
fogyasztás szférájában egyaránt állandóan keletkeznek
olyan anyagok, amelyek adott helyen és időben
hasznavehetetlenek. A cél az, hogy a keletkező hulladéknak
a lehető legnagyobb hányada korszerű eszközökkel történő
gyűjtés, válogatás, tisztítás, regenerálódás útján másodlagos
nyersanyagként visszakerüljön a termelésbe.” – emelte ki
pályázatában Balogh Antónia (8.c). Vékony Vivien (8.c) a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívja fel a figyelmet
pályázatában: „A felnőtt lakosság nevelése főként az
ismeretterjesztésen keresztül történhet, amely a sajtó, rádió,
televízió, reklám szerepének növelése mellett az
elkötelezett társadalmi szervezetek, alapítványok oktatási és
ismeretterjesztő intézmények tevékeny közreműködését
igényli.”
Köszönet illeti a program megálmodóit, lebonyolítóit,
támogatóit! Köszönetünket fejezzük ki Butt Jánosnénak.
Dr. Szilágyi Ferencnének, Pálfiné Fésüs Editnek és Nagy
Erika védőnőnek, a felnőtt segítőknek, iskolánk
pedagógusainak, az E Misszió munkatársainak, az
Egyesített Szociális Intézmények dolgozóinak, nyugdíjas
pedagógusoknak, a gyakorlaton lévő hallgatóknak.
A Környezetvédelmi világnap – június 5-e, arra
figyelmeztetet bennünket, hogy Földünket, élő és élettelen
környezetünket és ezzel együtt az embereket különféle
veszélyek fenyegetik. Ez ellen csak közös munkával
tehetünk!

Egyesített Szociális Intézmények Gyermekjóléti Szolgálata
idén nyáron is megrendezi hagyományos vakációs programjait. A programokról plakátokról
tájékozódhatnak az érdeklődők, vagy személyesen az ESZI dolgozóitól.
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