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Fenntarthatósági Témahét – 2017. 04. 24 -28.
Április 22-én van a  A mára már világméretű Föld napja.

mozgalom több évtizede szólít fel a környezet védelmére, és 
számos megmozdulással hívja fel a figyelmet a társadalmi 
felelősségvállalásra – hiszen ahogyan ma élünk, az a jövőnket 
befolyásolja. A  Alapítvány is csatlakozott a Jobb Veled a Világ
mozgalomhoz az ! kezdeményezéssel. Az Énekelj a Földért
esemény lényege, hogy a  alkalmából énekléssel Föld napja
hívjuk fel a figyelmet a környezetvédelemre és egy fenntartható 
életmód, gondolkodásmód melletti elköteleződésre.

Mi, dózsások is csatlakoztunk, és a „Gyújts egy gyertyát a 
Földért!” című dal közös eléneklésével nyitottuk meg a 
Fenntarthatósági Témahetet. 

Majd a következő témakörök feldolgozásával folytattuk:
ALSÓ TAGOZAT
 CSEPPBEN A TENGER
A gyerekek vízhez való pozitív kötődésének kialakítása, 

erősítése a víz téma komplex körbejárásával.
 MONDD, SZERETED AZ ÁLLATOKAT? (HÁZI 

KEDVENCEK)
A gyerekek megismerkednek a felelős állattartással. 

Bemutatják saját házi kedvenceiket, riportot készítenek, 
kérdőíves felmérést végeznek másokkal, majd elemzik azokat.

FELSŐ TAGOZAT 
TÁPLÁLKOZZ TUDATOSAN!
Az egészséges táplálkozással, a vitaminok fontosságával és a 

tuda-tos vásárlással, fogyasztással ismerkedhetnek meg a gyerekek.
Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Így 

hangzik a mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta Föld napja 
Magyarországon évről évre egyre többen érzik úgy, legalább 
megpróbálják – és legalább a Föld napján, április 22-én tesznek 
valamit ennek érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, 
környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek, vala-
melyik zöldszervezethez csatlakoznak, vagy saját szervezetet 
alapítanak. És ez a Föld napja mozgalom legnagyobb sikere: 
hogy helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szerveződnek 
a Föld napi programok, és ma már nem csak a Föld napján.

Mi, zöld szívesek ennek jegyében rajzpályázatot hirdettünk, 
és vetélkedőt szerveztünk az alsósoknak és a felsősöknek is.

Az alsósok eredménye: 1. Tengelic	 	
	 	2. Kígyók
	 	3. Babszem Jankók
A felsősök helyezettjei: 1. 6. a	 	
	 	2. 6. b
	 	3. 5. b
A nyeremény egy kirándulás Kiskörére.
Gratulálunk a szép eredményekhez, és köszönjük az aktív 

részvételt.
A Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom 

pedagógusai

Városi  szavalóverseny 2017.
A Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

által meghirdetett városi szavalóverseny döntőjére 2017. április 
11-én került sor az Ilosvai Varga István Városi Művelődési 
Központban.

A rendezvényt a hagyományokhoz híven Szabó András 
polgármester úr nyitotta meg.

Ezután bemutatkozott a zsűri. A zsűri elnöke Bak Anita újság-
író, a Kossuth Rádió szerkesztő – műsorvezetője volt.

A zsűri tagjai: - Baranya Pálné nyugalmazott iskolaigazgató	
- Kisné Veres Edit könyvtárvezető
- Koszta Béláné nyugalmazott tanár voltak.
József Attila születésére országszerte verssel, a vers ünneppé 

emelésével emlékeztünk. A 2017. évi rendezvény egyik legna-
gyobb költőnk, Arany János születésének 200. évfordulója előtt 
tisztelgett. A verseny célja volt továbbá az irodalom ismert és 
kevésbé felfedezett alkotásainak népszerűsítése, az előadói 
képességekkel rendelkező diákok számára évenkénti megmé-
rettetés, a verskedvelő közön-
ségnek pedig tartalmas élmény 
nyújtása. A zsűri döntésében 
továbbra is meghatározó szem-
pont volt az életkorhoz és egyé-
niséghez illő versválasztás. 

A versmondók 5 kategóriá-
ban (4 általános és 1 közép-
iskolás) korcsoportban mérték 
össze tudásukat. A verseny 
magas szín-vonalát bizonyítják 
a megosztott helyezések és a 

kü l önd í j a k .  A 
zsűrielnök érté-
kelésében kie-
melte, számára 
legfontosabb szempont, hogy az 
előadó érti-e a művet. Megdicsérte a 
versválasztásokat, a klasszikusok 
mellett hallhattunk kortárs szerzőket 
is, pl .: Lackfi Jánost, Csukás Istvánt, 
Nógrádi Gábort. Elmondta még, hogy 
figyeljenek a versenyzők a szöveg-
tudásra (bár ezzel nem volt probléma), 
az átélésre, az artikulációra. Majd adott 
néhány jó tanácsot a felkészítő 
tanároknak is.

Ezután következett az ünnepélyes eredmény-
hirdetés. Büszkék lehetünk a Dózsa iskolások eredményeire, 
hiszen tanulóink 10 helyezést és 3 különdíjat kaptak. 

1-2. osztály: Kovács András 1. helyezés	 	
 Berkó Liliána 3. helyezés	
 Rekenyi Noémi Különdíj	
3-4. osztály: Kovács Blanka 1. helyezés	 	
 Szakály Zsolt 2. helyezés	
 Nagy Kata Kincső Különdíj	
5-6. osztály: Szívós Netti 2. helyezés	 	
 Házi Dorka 3. helyezés (megosztva)	
 Nagy Péter Donát 3. helyezés (megosztva)	
 Kalmár Zsolt Különdíj	
7-8. osztály: Tóth Zsanett 1. helyezés	 	
 Berkó Georgina 2. helyezés	
 Gorzás Gergő 3. helyezés	
Minden versmondó emléklapot kapott, kategóriánként a 

legjobb 3 versenyző értékes könyvjutalomban részesült.
Gratulálok a versenyzőknek és felkészítőinek!

Borbélyné Ács Erzsébet
magyartanár


