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N yíracsád (HBN -  K. Z. E.) 
-  Március 22-én a víz napján 
indult és április 22-én a Föld 
világnapján ért véget az a kör
nyezetvédelmi programsorozat 
a helyi Ady Endre Általános 
Iskolában, amelyet a term é
szettudományi munkaközösség 
szervezett a diákok számára -  
tudtuk meg Katonáné Katona 
Erzsébet munkaközösség-veze
tőtől. Az ügyes kezdek rajz-, 
a fürgék ügyességi versenyen 
vehettek részt, szervezhettek 
gyalog- vagy biciklitúrát, s a 
hónap folyamán értékelték a 
tanterm ek otthonosságát, tisz
taságát is. A ham arosan meg
rendezésre kerülő „Kis termé
szettudós” vetélkedőre védett 
növény- vagy állatfajok ismer
tetésével lehetett nevezni, a 
term észettudományi feladato
kat pedig a kisebbeknek a Nyí- 
racsádtól Budapestig, a na
gyobbaknak a Nyíracsádtól 
Londonig ta rtó  képzeletbeli 
u tazás tém aköréhez kapcsol
ták a szervezők.
Óvd a természetet!

Nagy népszerűségnek örven
dett a környezetvédelmi totó, 
am it több tucat diák oldott 
meg, valam int a Föld napja 
előtti utolsó tan ítási napon

Jó hangulatban a diákok

meghirdetett autómentes nap 
is, am it nemcsak a gyerekek, 
de a tanárok és a szülők is ko
molyan vettek, hisz egész nap 
alig néhány autó állt meg az 
iskola előtt. A gazdag kínálat 
mellett a legnagyobb sikert a 
nyitó és záró nap eseményei 
aratták, ahol legnagyobb te r
mészeti kincseink, a víz és a 
Föld értékeire, tisztaságának

fontosságára, megóvására úgy 
igyekeztek felhívni a figyel
met, hogy a víz napján kékbe, 
a Föld napján pedig zöldbe öl
tözött az egész iskola. Minden 
ruhadarabért pont járt, így az
tán előkerültek a szekrények

(Fotó: Kedves Zilahi Enikő)

re  a napra vásárolt például 
zöld ékszereket, hajbavalót, s 
aki nem talált otthon megfe
lelő színű lábbelit, az egysze
rűen zöld zoknit húzott a cipő
jére. Nemcsak a diákok, de a 
tanárok is komolyan vették a 

mélyéről a zöldebbnél zöldebb ' „színes" napokat, sőt még a
zoknik, nadrágok, pólók, in- gazdasági irodában dolgozók
gek, ötletességből nem volt is igyekeztek „bezöldülni” a
hiány, hisz volt, aki direkt er- záró napon.

öltözöttZöldbe
■ Minden diák talált 
kedvére valót, szórakoz
hatott és pontokat is sze
rezhetett a versenyeken.


