Szennyvizek? Tiszta vizet!
A Víz világnapja 2017. március 22-én az általános iskolában
A víz az élet, a tiszta víz az egészséges élet. A Föld lakóinak 1/5-e él vízhiányos területen. A
vízkészleteink minősége, mennyisége mindannyiunk jövőjét befolyásolja, ezért jó, ha ilyen
neves napokon jobban odafigyelünk rá. A Víz világnapján együttgondolkodásra, játékra
hívtuk kis és nagy diákjainkat iskolánk aulájába.
Az alsó tagozatosok már előző napokban vízcseppeket készítettek zsírkrétával, ceruzával
színezve erre az alkalomra, amelyeket magukkal hoztak a délutánra. Mindegyikük kék színű
ruhát is vett magára. Megnézték a vízről szóló kivetítést, amely bemutatta, hogy milyen
halmazállapotai, szépségei vannak. Van vidám arca, de szomorú is, segítőkész, de kegyetlen
is tud lenni. A fontos, hogy a gyerekek tudják: kincs, amire vigyázni kell. „Ide-oda kanyarog,
nyárban sokszor sanyarog, …” mondták a Zöld manó szakkörösök, majd találós kérdéseket
tettek fel társaiknak, s rövid verseket mondtak a víz különböző formáiról. Megismerkedtek az
idei év Víz világnapi plakátjaival, amelyek arra hívták fel a figyelmüket, hogy pazarlás helyett
csökkenteni és újrahasznosítani kell a szennyvizeket, ezáltal segítve a víz körforgásának
természetes folyamatát. A kék ruhába öltözött gyerekek a tanító nénik irányításával egy
hatalmas vízcseppet formáltak az aulában – a vasvári iskola vízcseppjét. Végül A víz tündére
című magyar népmesét nézték meg és - gondolataikban a vízzel való takarékossággal indultak a délutáni tanórákra.
A felső tagozatos diákok számára is mozgalmas volt ez a délután, hiszen őket Plótár Edina és
Fülöp Zsoltné Rita néni várta vetélkedővel. Először vízzel kapcsolatos szólásokat,
közmondásokat párosítottak a magyarázatokkal. Ezt követően keresztrejtvényt fejtettek,
melynek megoldása volt: A víz érték. A betűhálóban a víz különböző előfordulási formáit
kellett felfedezniük. Ügyesen megtalálták a kakukktojásokat víz típusai között. A víz-kvízben többek között arra is válaszoltak, hogy ki komponálta a Kék Duna keringőt vagy az
emberi test mekkora része víz. A csapatok izgatottan várták az eredményhirdetést. A
helyezésektől függetlenül valamennyien nyertesek voltak, hiszen játékosan bővítették
ismereteiket a vízzel kapcsolatosan. Zárásként mindenki jóízűen elfogyasztott egy szelet
sütit.
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