Föld napja a Kinizsiben

2012. április 24. kedd, 17:30

1990-óta hazánkban is minden évben megrendezésre kerül a Föld Napja rendezvény,
amelynek célja, hogy felhívja az emberek figyelmét, hogy Földünk sorsa a mi kezünkben van.
Iskolánk évek óta törekszik a környezettudatosságra, és a környezeti nevelés kiemelten fontos
számunkra. A 2011/2012-es tanévben sikerült megvalósítani egy olyan - az egész tanévet
felölelő - környezeti nevelési programsorozatot, amelynek egyik állomása a Föld Napja.

Röviden szeretném bemutatni, hogy ebben a tanévben mi is történt a Kinizsiben környezeti
nevelés területén:

- Minden osztályunk (1-8.) részt vett a Bakonyerdő Zrt. és iskolánk között kötött
együttműködési megállapodásnak köszönhetően a kupi erdőben egynapos erdei iskola
foglalkozáson,
- A Diákönkormányzat közreműködésével egész tanévben lelkesen gyűjtötték az
osztályok a hulladékpapírt,
- A Földrajz szakkör tagjai ebben a tanévben is beneveztek az országos elemgyűjtő
kampányba, amelynek köszönhetően eddig több, mint 150 kg használt elemet gyűjtöttek össze,
-

Ősszel elültettünk az iskolaudvarra 22 tölgyfacsemetét, szintén a Földrajz szakkör
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közreműködésével,
- A Föld Napja alkalmából minden osztályunk részt vett egy rövid előadáson az aulában,
amelyet Önök is megtekinthetnek (Föld Napja 2012. pdf),
- Szintén a Föld Napja alkalmából közel 100 diákunk (4-8. osztályosok) csatlakozott a
Magyar Közút Országos Szemétszedési Akciójához, amelynek köszönhetően megtisztítottuk a
Nagyalásonyba bevezető utakat, és a község utcáit, tereit, valamint iskolánk udvarát is,
- A veszprémi Csalán Egyesületnek köszönhetően iskolánk kettő darab fa komposztálót
állított fel, hogy ezentúl a konyhai komposztálható hulladékok oda kerüljenek, és belőlük
értékes föld legyen, amelyet később felhasználhatunk virág- és faültetésre is,
- A Földrajz Szakkör tagjai egész tanévben lelkesen képviselték iskolánkat a különböző
térségi és regionális környezet- és természetvédelmi versenyeken

-

A tervek pedig...
-

Teljes szelektív hulladékgyűjtés bevezetése az intézményben
Egész tanéves szelektív hulladékgyűjtési verseny
Ősszel újabb faültetés az iskolaudvaron
"Udvari tanterem" kialakítása
Gyógynövénykert létrehozása
Tallós Pál Természetismeret Terepi Verseny szervezése a Bakonyerdő Zrt.-vel
Erdei Óvoda program elindítása
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Cikk és képek:
Viktor
környezeti nevelő
Kapcsolódó
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