
Föld napja 2019. 

A Föld napját iskolánkban 15. éve ünnepeljük. Minden évben törekszünk arra, hogy ezen a 

napon ne csak ünnepeljünk, hanem cselekedjünk is együtt. 

Kerékpáros demonstráció: 

A Föld napján hagyományosan kerékpáros felvonulással hívjuk fel a figyelmet a 

környezettudatos közlekedésre, a Föld védelmére. Osztályonként három tanuló vett részt a 

Szentkirályszabadjáig és vissza vezető figyelemfelkeltő demonstráción. A bringázók a tavaly 

készült öko-pólót viselték. Egységes zöld színben és büszkén kerekeztek a biztonságos 

közlekedés szabályait betartva. Tanítványaink a hétköznapokban is szívesen érkeznek az 

iskolába rollerrel, kerékpárral, gyalog vagy közösségi közlekedéssel. 

Raklap bútor: 

Környezeti nevelésünk egyik központi eleme a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladék 

újrahasznosítás fontosságának tudatosítása. Ezért idén is szerettünk volna ezzel 

kapcsolatban valamit alkotni. Régóta terv volt és most megvalósulhatott a raklapbútor 

összeállítása. Szerencsére lelkes apukákra találtunk az 5.b, a 6.a és a 6.c osztályban. és még 

egy volt diákunk édesapja is segített. Szívesen áldozták munkájukat, szabad idejüket, 

kreativitásukat, modern eszközeiket, ezzel példát is mutatva gyermekeiknek. Nagyon 

köszönjük! 

Tanulóink alig várták, hogy technika órákon lefesthessék őket és végre a helyükre 

kerülhessenek. A diákság lelkesen vette birtokba az új pihenőhelyet. 

Kiállítás: 

Pályázatot hirdettünk tanulóink körében „Éljünk műanyagok nélkül” címmel, amelynek alsó 

és felső tagozaton nagy sikere volt. Lenvászonból készült, mosható, így többször használható 

táskákra készítettek figyelem felkeltő célzattal rajzokat a gyerekek. A beérkezett 54 

pályamunkát a diáktársak értékelték (közel 120 szavazat érkezett), majd a kis művészek 

értékes díjakat kaptak. De a legnagyobb értéke, hogy a gyerekek ezeket hazavitték és 

szívesen használják a bevásárlásoknál. A kisebbek uzsonnás táskaként használják. 

Előadás: 

Meghívott előadó is szerepelt a nap programjában, aki az élelmiszer pazarlásról tartott 

érdekes és elgondolkodtató előadást. A gyerekek érdeklődőek voltak, szívesen kérdeztek, és 

érzékelhető volt döbbenetük egy-egy meglepő adat hallatán. Az előadás végén szomorúan 

összegezték, hogy nem éppen RÓZSÁS a helyzet! 

Május elején a Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület szervezésében 

megrendezett városi VI. Zöld Diákparlament témája a fenntartható városok és közösségek 

volt, melyen iskolánk képviselői (5.b-sek) prezentációjukban bemutatták a város iskoláinak, 

hogy emlékeztünk meg idén a Föld napjáról. 
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