Beszámoló a projekt eseményeiről a kuPak(s) állomáson
Ezen az állomáson az újrahasznosítás egyik formáját próbáltuk ki az 5-6. évfolyamos
diákokkal. A PET palackok, papírdobozok, egyéb műanyag flakonok tetejéből színes képeket
hoztunk létre, melyeket szintén újrahasznosítható, régi—már nem használt— demonstrációs
táblákra ragasztottuk fel.
A képek mindegyike valamilyen módon kapcsolódik városunkhoz.
2014. március 10. hétfő
Izgultam lesz-e elég kupak, amiből dolgozhatunk. Szerencsére a gyerekek és az iskola
dolgozói is sok kupakot gyűjtöttek. Reggel Fögler Patrik egy egész zsák piros kupakkal
érkezett. Megnyugodtam.
Az első csapat az állomáson az 5. b-s „Just do it ÖKOsan” volt. Velük először színek szerint
szétválogattuk a „pixel”-eket, majd képet választottak. Az MVM logóra esett a választás.
Csoportokban dolgoztak. Volt, aki a betűket rakta ki, másik csoport felhelyezte a tablóra a
képet. Végül felragasztották a kupakokat. A csoport valamennyi tagja lelkiismeretesen
dolgozott.
A csapat három tagja memóriajátékot készített. Paks város nevezetes épületeiről, paksi
kötődésű logókról és az iskolánkkal összefüggő képeket vágtak ki, majd nagyobb méretű
kupakokat választottak ki, amibe azután beleragasztották. Az elkészült játékot felváltva ki is
próbálták.
A második csapat az 5. a-s fiúcsapat volt. Ők Paks város címerét készítették el. A legnagyobb
kihívást az atom jel kirakása jelentette. Ügyesen megoldották a fiúk. Legaktívabban
Hornyánszki János, Kirizs Balázs, Bernáth Péter dolgozott.
A harmadikként az ÖKOmmandó csapata
érkezett az állomásra. Ők a Sárgödör tér
pincéit választották. Az elrendezéshez két
tablóra volt szükség. Ennek a csapatnak
minden tagja rendkívül jól, összehangoltan
munkálkodott, igazi csapatként dolgoztak.
A képhez parafa dugókat is felhasználtunk.

2014. március 11. kedd
A 6. a osztályosok választották a szálloda épületét. A kép alapján kiválogatták a szükséges színeket. A
kép
elkészítésében
leginkább
Dévényi
Aliz,
Tóth
Marci
és
Palotás
Nikolett és Soós Brigitta dolgozott.

A 6. b osztályosok első csoportja az erőmű épületét választotta. A fotót elemezve jellegzetes
részeket emelték ki. A kéményekre, a zöld épületrészekre helyezték a hangsúlyt. A csapat
legaktívabb tagja: Bognár Réka, Bencze Lulu, Kasi Anna, Horváth Dávid volt. A fiúk elsősorban
a memóriajátékot használták, bajnokságot rendeztek.
2014. március 12. (szerda)
Az utolsó napon két csoportra várt még feladat. A gasztronómia területén Paks város a
halászlevével és a hajdan híres sillerével vívott ki elismerést. Ennek megjelenítését az 5. a
osztályos lányok valósították meg. Dicséretet érdemel: Szabó Gréta, Schönhardt Dóra.
Az utolsó csoporttal a Jézus szíve templom képét készítettük el. A 6. b osztályos lányok
vállalták képet, míg a fiúkkal az elkészült munkákat helyeztük el az aulában. A csoportban
dicséretet érdemel: Bach Alexandra, Horváth Balázs, Szabó Bettina.
A három nap alatt készült valamennyi képet kiállítottuk. Kértem a gyerekeket, hogy továbbra
is gyűjtsék a kupakokat, mert terveink között szerepel egy nagyobb felületű kép elkészítése
az iskola valamely kerítésén.
Eredményesen, jó hangulatban zártuk a projektet.
Juhász Andrea
Paks, 2014. 03.17.

