Mozdulj a klímáért! 2018-as kampányhét

Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
4.b osztály
2018. október 15. – október 19.

Osztályunk, a 4.b - ahová 31 gyerek jár - a klímahét során több közös feladatot végzett,
valamint egyéni akciói is voltak a gyerekeknek. Nagyon lelkes volt minden gyerek és felnőtt.

A hét során összesen 15617 zöld mérföldet gyűjtöttünk!

Közös feladatok:
 Készítettünk gyümölcssalátát, melyekhez a hozzávalókat a helyi piacról szereztük be.



 Képzeletben is alkottunk zöldség- és gyümölcssalátát.

 Ültettünk növényeket az iskola udvarára.

 Készítettünk egy plakátot az almáról.

 Készítettünk egy plakátot a biciklizésről.

 Színeztünk mandalát.

Egyéni akciók:
 Schmél Dóra minden nap (nem csak az akcióhéten) gyalog jött iskolába.
 Szintén Dóri készített otthon helyi kereskedőtől származó gyümölcsökből salátát.
 Dóri készített újrahasznosított anyagból egy almát ábrázoló képet.

 Herczeg Bence és szülei hoztak az iskolába egy madárberkenye fát, amit a többi szülővel
közösen elültettek.

 Nikl Panna és Nikl Sára szintén egy fát – nagylevelű hárs -hozott szüleivel az iskolába.
 Otthon is ültettek fákat, cserjéket szép számmal:
3 db Ginkgo Biloba
1 db érdi bőtermő meggy
26 db babérmeggy

 Panna és Sára minden nap gyalog, vagy rollerral jöttek iskolába.

 Illés Alexandra egy diófát hozott az iskolába.
 Alexa minden nap gyalog jön iskolába.

 Farkas Dezső – Tigó plakátot készített a kerti munkálatairól, salátakészítéséről,
természetjárásáról.

 Laurán Janka salátát készített, fát ültetett, madarat mentett, sokat sétált a hét folyamán.

 Húsmentesen étkeztek, helyi kereskedőtől vásároltak alapanyagokat az ételekhez :
 Dóra Benedek
 Szakál-Balogh László
 Pap Ádám
 Farkas Jázmin
 Hévizi Zsófia

 Többen gyalog, biciklivel vagy rollerral jöttek iskolába a héten. Közülük a legtöbben
rendszeresen gyalog, vagy biciklivel járnak suliba.
 Balogh Tamás
 Bedő Katica
 Bugovics Júlia
 Farkas Dezső
 Farkas Jázmin
 Frank Loretta
 Herczeg Bence
 Hévizi Zsófia
 Illés Alexandra
 Kozma Gergő
 Laurán Janka
 Lénárt Emese
 Lőrinczi Félix
 Morina Zeke
 Nikl Panna
 Nikl Sára
 Őz Balázs
 Rádi Tímea
 Rathod Ajsa
 Rózsahegyi Blanka
 Schmél Dóra
 Szakál-Balogh László
 Szőke Béla
 Varsányi Gergő

