ZÖLDEN

JOBB!

A tanév végéhez közeledve jó összegezni, hogy idén mit is tettünk iskolai szinten a
környezettudatosság terén. Álljon itt most a Környezetvédelmi Világnap alkalmából
néhány cselekedetünk.
 A ”Mozdulj a klímáért” akció keretében „Zöld mérföldeket” gyűjtöttünk azzal,
hogy az adott héten megpróbáltunk minél többen környezetkímélő módon az
iskolába jutni. A közösségi akció idejére jelképesen elfoglaltuk az iskola körüli
parkolókat és krétával felrajzoltuk, hogy a helyükön mennyi növény, játék vagy
környezetkímélő közlekedés eszköz férne el. Rajz szakkörön Föld- Nap- Mandalát
készítettünk.
 A Teremtés hetén Szalay László telkibányai lelkipásztor szolgált be arról, hogy
az ökogyülekezeti területen mi történt az elmúlt egy évben.
 Iskolánk csapata megnyerte a B-A-Z Megyei Önkormányzat által szervezett
„Miként járul hozzá iskolám az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez” című
versenyt. A győztes „Zölden jobb!” csapatunk tagjai: Czikó Tivadar 12. C, Péterffy
Gyöngyvér 11.B, Török Dóra, Kurucz Gergő és Lovas László 11.D osztályos tanulók.
 A Természettudományos napok keretén belül idén a 12.D és a 10.D osztály
hulladékcsökkentési projektet valósított meg. A hasznos információk átadása
mellett újrahasznosítható anyagokból készítettek használati tárgyakat, melyeket
ki is lehetett próbálni.
 Iskolánk több pontján ivókutakat szereltünk fel, hogy kevesebb palackot kelljen
megvásárolni, cipelni és eldobni, mégis tiszta ivóvízhez juthassatok. Most már
csak nektek kell változtatnotok a szokásaitokon.
 A Fenntarthatósági Témahéten a Holocén Egyesület munkatársa sok praktikus
tanáccsal látott el minket, hogy csökkentsük a csomagolási hulladékokat a
mindennapi vásárlásainkkor. A 10. A és a 10.B osztály tanórai keretek között
kereste a választ arra, hogy „Mit eszünk… - tudod-e? A 8.A osztály
projektfeladata volt Kultúrtáj - Miskolc régi képeslapokon. A 7. és a 8. évfolyam
csapatai a Vadasparki vetélkedő keretében mérték össze tudásukat. Több osztály
találkozott Krajnyák Zoltán öregdiákunkkal, aki zoopedagógusként interaktív
ismertetőket tartott „zöld témákban”. Madaraink rajzkiállítás mellett a 9.D és
10.D osztály „ Az Év Fája és az Év Madara” témakörben készített ismertetőket.
 Idén (2017 júliusától máig) a Lévay tetején lévő napelemekkel 44,49MWh áramot
termeltünk és a felszerelés óta 92,05t CO2-dal csökkentettük a levegő
szennyezettségét.
Te mit tettél idén az iskolában és otthon, hogy zöldebb legyen a
környezeted? Írd meg a zoldenjobb@levaygimnazium.hu e-mail címre!

