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Az 1.b osztályosok nagyon
szeretnek kirándulni. Nemcsak az
iskola által szervezett keretek
között, hanem szabadidejükben is
részt vesznek túrákon, mint például
a „LépésMéz” Túrán, május 18-án.
A kirándulások alatt mindig
összegyűjtik az erdőbentalált
szemetet.

1.b osztály

Az 1.c osztály is részt vesz az
iskola

által

fontosnak

tartott

környezetvédelmi munkában. Mivel
már megtanultak olvasni, komolyan
veszik a mosdóban, folyosón kiírt
„Kapcsold

le!”

és

„Zárd

el!”

feliratokat. Szemetet is szedtek
az

udvaron.

Kirándulni

Lengyel-

voltak,

ahol

Annafürdőn

igyekeztek érintetlenül megőrizni
az állatok és növények élőhelyét,
valamint

szép

rendet

hagytak

maguk után.

1.c osztály

„Sonnenklasse” a környezetért
Az 1.d osztály szeptember óta nagy hangsúlyt fektet a
környezetvédelmére. A gyerekek számára természetes a
szelektív hulladékgyűjtés. Még a joghurtos dobozokat is
elmossák, hogy a műanyag külön, tiszta állapotban
kerüljön a szemétbe. Technikaórákon gyakori alapanyag a
kidobásra ítélt konzervdoboz, papírguriga, amelyből
használati tárgyak készülnek, ceruzatartó, váza,
Mikulás-váró doboz, de még adventi kalendárium is. A
keletkező papírhulladékokat sem dobják el. Firkalapokra
rajzolnak szünetekben, a kisebb darabokat pedig
táskában gyűjtik, tépéses technikához ezeket használják
fel. Ügyelnek arra, hogy a lámpákat csak a természetes
fény hiánya esetén kapcsolják fel.
Részt vesznek továbbá az önkormányzat által
meghirdetett kupak és alumíniumdoboz-gyűjtő versenyen,
a januári szállítás során rengeteg zsák került leadásra.

1.d osztály

A 2. évfolyam áprilisban ellátogatott
Rockenbauer Pál természetjáró, világutazó
sírjához, aki a kéktúra ismert
bebarangolója, a „Másfélmillió lépés
Magyarországon” című film megalkotója.
Bischof Marci élménybeszámolója után a
gyerekek lelkesen gyűjtötték össze a
szemetet a zengővárkonyi sír körül.

A 2.b osztály az idei tanévben is részt
vett az iskolai papírgyűjtésben, összesen
675 kg papírt gyűjtöttek. Az iskola
udvarán ősszel takarítottak, tavasszal
pedig beneveztek a "TeSzedd!"
hulladékgyűjtő akcióra. A karácsonyi
vásáron természetes anyagokból
készültkézműves termékeket is
árusítottak. Részt vettek a "Minden
csepp számít!" és a "Mézes Mackó" című
környezetvédelmi rajzpályázatokon. Az
utóbbin osztálytársuk, Füredi Alina 2.
helyezést ért el.

2.b osztály

A 2.c osztály környezetvédő
tevékenysége:
Elvégeztük az osztály takarítási
akcióját az iskolánk udvarán.
Zengővárkonyban szemetet szedtünk
Rockenbauer Pál, a „Másfélmillió
lépés Magyarországon” honismereti
műsor alkotójának sírjánál, mely a
zengővárkonyi gesztenyésben
található.
Osztályunk tisztaságára különösen
ügyelünk,1. helyezést értünk el az
alsós osztályok tisztasági versenyén.

2.c osztály

Ebben a tanévben a 4.b osztály kezdte a takarítási akciót iskolánk
udvarán, minden tanuló lelkesen részt vállalt a munkában.
Az őszi papírgyűjtéssel az osztály hozzájárult környezetünk
védelméhez, 9792 kg papírt gyűjtöttek.
November 15-én 2 csapat vett részt az „Együtt a parlagfű ellen”
című kistérségi környezetvédelmi csapatversenyen, ahol Huszka
Péter, Mándity Olivér és Sántha Balázs együttese az 1. helyen; a
Baksa Jázmin Nóra, Piczek Eszter és Feith József alkotta team a
2. helyen végzett.
Környezetismeret témában több tanulójuk is versenyzett idén a
„Suli-Hód” és a „Bendegúz” levelező verseny keretében. Az utóbbi
megyei fordulójában Feith József 2., Fauszt Bernadett 3. helyet
szerzett.
A Curie Környezetvédelmi Emlékversenyen 2 csapat képviselte
osztályunkat a területi döntőn. Baksa Jázmin Nóra, Piczek Eszter
és Feith József alakulata bejutott az országos döntőbe Szolnokra,
ahol az előkelő 6. helyen végeztek.

4.b osztály

Az 5.b osztály lelkes csapata
ebben a tanévben is részt vállalt
a „TeSzedd!” nagysikerű
szemétszedési akciójában. A
bonyhádi vásártéren tetemes
mennyiségű szemetet sikerült
összegyűjteniük, melyet a
szemeteszsákok mennyisége is jól
illusztrál.
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5.b osztály

A 6.b technika órán madáretetőket
készített, amelyek közül a legjobbra
értékeltet kihelyeztük az iskola
udvarán lévő fára, hogy a madarak a
téli hónapokban se éhezzenek.
Túrázásaink során is mindig ügyelünk a
környezetre és óvjuk az állatokat.

6.b osztály

Az eldobható műanyagtermékek
használatát ellenző plakátokat a 6.c
osztály csoportmunkában készítette el.
Vegyes technikával ábrázolták a jövő
szemétkupacait földön és vízen.

6.c osztály

A 7.b osztály fokozott figyelmet
fordít a tisztaságra.Ezt bizonyítja
az is,hogy az idei tanévben több
alkalommal is első helyezést értek el
a tisztasági versenyen. Beneveztek a
kupak és alumíniumdoboz-gyűjtő
versenyre is.

7.b osztály

A 8.b osztály kémia órán nagyon sokat tanul
akörnyezetvédelemről, a víz- és
levegőszennyezésről, a háztartási
vegyszerekről, veszélyes ételeinkről,
alkoholról, drogról. Ezeket a témákat
projektmunkában, illetve kiselőadás formájában
dolgozzák fel. A tanulók komoly kutatómunkát
végeznek – főleg az interneten –, majd
PowerPoint-ba rendezik ismereteiket és
előadják társaiknak. Sokat beszélgetnek és
tesznek ők maguk is a környezet
megvédéséért, így pl. részt vettek az országos
„TeSzedd!” akcióban. Több zsák szemetet
gyűjtöttek össze,leginkább a piac környékén.

8.b osztály

A tagozat 1-4. osztálya ebben a
tanévben is részt vett a
„TeSzedd!”akcióban. Ezen felül a
műanyaghulladék csökkentése,
illetve egy nemes cél érdekében
több zsáknyi kupakot is
gyűjtöttek a gyerekek, amellyel
egy súlyosan beteg kislány
felépülését segítik.

1-4. osztály

