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FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 
2019. március 18-22. 

„A miénk az első generáció, amelynek lehetősége van  
megszüntetni a szegénységet a világon – és az utolsó, amely 

lépéseket tehet, hogy elkerülje a klímaváltozás súlyosabb 
hatásait”

Pan Gimun
A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében egyre 

több szervezet, önkormányzat és civil tesz lépéseket, kezdemé-
nyezéseket. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő ener-
giakészlet, klímaváltozás… Ezek a veszélyek fenyegetik 
Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és 
magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogé-
konyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban meg-
ismerjék a téma fontosságát, és felfigyeljenek személyes érin-
tettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld 
védelméért.

A  már hagyomány Dózsa iskolában a Fenntarthatósági 
Témahéten való részvétel. Fontos számunkra a mondanivalója 
és fontos, hogy a gyerekek már az iskolában találkozzanak 
ezekkel a gondolatokkal. Egy hétre terveztük a programot. 
Osztályonként is voltak feladatok, de versenyt is szerveztünk, 
ahol az osztályok képviselői vettek részt. 

A Fenntarthatósági Témahét programja: 
 Rajzverseny
 Vetélkedő 
 Boldogság világnapja − Téma: Barátság
 Vízzel kapcsolatos kísérletek 
 HAPPY-hét programjához csatlakozunk
 Horváth Adrienn fitoterapeuta előadása a gyógynövényekről
 Környezetünk rendbetétele, megtisztítása és szépítése
2019. március 22-én ünnepeltük a  Ebben az Víz Világnapját.

évben az esemény szlogenje:  Ez a jelszó Vizet mindenkinek!
pontosan érzékelteti, milyen nagy kihívás ma a világban, hogy 
minden egyes ember számára elérhető legyen a víz.

A Föld lakóinak 1/5-e él vízhiányos területeken, itt az 
emberek, állatok, növények sem jutnak elegendő vízhez. Ha víz 
hiányában a növény és állattenyésztés korlátozott, akkor az ott 
élők nem jutnak elegendő élelemhez. A tiszta ivóvíz, a helyes 
higiéniai gyakorlat, WC-használat, kézmosás, csatornázás 
elengedhetetlen az élethez, a betegségek megelőzéséhez és a 
gyermekek egészséges fejlődéséhez. Jelenünk és az eljövendő 
generációk sorsa múlhat azon, hogy miképp gazdálkodunk a 
Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és haszno-
sítjuk vizeinket. Ezt gyermekkorban kell elkezdeni. 

Rajzpályázatok, vetélkedők, vízzel kapcsolatos kísérletek 
segítségével mélyedtek el a diákok a vizek felhasználása, 
védelme és megtakarítása témaköreiben.

Az alsósok és a felsősök 
külön-külön mérték össze 
tudásukat. Az alsósok közül a 
4.b osztály tanulói lettek az 
elsők: Gorzás Zoltán, Gál 
Ágnes, Kovács Cintia, Szívós  
Luca. A felsősök versenyében I. 
helyezést ért el a 7.a osztály 
csapata: , Csala Petra Házi 
Szilvia, Szabó Larina, Nagy 
Péter Donát.

A rajzpályázaton Tóth Petra 
7.b, Szabó Mária 8.a, Susányi 
Máté 6.b osztályos tanulók 
voltak a legkiemelkedőbbek.

Tizedik alkalommal, március 18-22 között rendezte meg a 
magyarországi vízfogyasztás népszerűsítéseként a fiataloknak 
szóló  az Országos Gyógyszerészeti és Happy-hét programot
Élelmezés-egészségügyi Intézet. Közös festéssel csatlakoztunk 
az eseményhez.

Érdekes előadást hallottunk a  Horváth gyógynövényekről
Adrienn fitoterapeutától. Szemléletes bemutatót tartott a 
használatukról és hatásukról. Hozott szárított növényeket, 
melyeket a gyerekek megnézhettek és haza is vihettek. Sok 
hasznos tudnivalóval gazdagodtak a tanulók.

Gratulálunk a diákoknak a hét során tanúsított lelkese-
désükhöz, az eredményes szereplésükhöz, de a legnagyobb 
siker az lesz mindnyájunk számára, ha tanítványainkban, a jövő 
nemzedékében sikerül kialakítanunk a környezettudatos 
szemléletmódot.

Doma Istvánné, Kassayné Karmazsin Eszter

KORSZERŰ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK A 
DÓZSÁBAN

A „Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói környezetének infrastrukturális megújulása” EFOP- 
4.1.3-17-es pályázat keretében tanulást segítő eszközök 
vásárlására is lehetőségünk volt. Többek között a következő 
eszközökkel gyarapodott iskolánk: 

- 10 db interaktív tábla
- 12 db projektor
- Manó ÁBÉCÉ interaktív CD
- Anyanyelv gyakorló CD-ROM interaktív táblához
- Helyesírási gyakorló CD-ROM interaktív táblához
- Angol gyakorló CD-ROM interaktív táblához
- Interaktív CD-k matematika, olvasás, német tantárgyak 

oktatásához
A diákok és a pedagógusok is nagyon örültek az interaktív 

tábláknak – melyek száma újabb kettővel bővült a Karcagi 
Tankerületi Központ támogatásával - így tantermeink több mint 
felében beszerelésre kerültek. Nem csak a megvásárolt oktató-
anyagokat használhatjuk, hanem az interneten elérhető progra-
mokat is. A fenntartó által az intézmény WI-FI hálózata is bőví-
tésre került, ezzel biztosítva az intézmény egész területén a 
zavartalan és biztonságos internet elérést. Ezek a fejlesztések 
nevelő-oktató munkánkat nagyban segítik, sokkal érdekesebb, 
változatosabb tanítási órákat lehet tartani. Erre a gyakorlatban 
már nagyon jó példákat láthattunk. 

Iskolahívogató programsorozatunk részeként március 28-
án nyílt napot szerveztünk. Négy tanítási órát látogathattak meg a 
leendő első osztályos gyermekek szülei és az érdeklődő kollégák.


