Víz Világnapja 2014
„A földre kell hullni a csöppnek, nedvet visz zsenge virágnak,
forrásból tovább göröghet, örvendeztet halacskákat,
ő kell patakba, malomhoz, a folyókban hajót hordoz,
s hol lennénk a tengerekre, ha a kis csöpp nem létezne?”
J.W. Geothe

Március 22. a Víz Világnapja. Ebből az alkalomból ebben a tanévben is meghirdettük
hagyományos házi versenyünket.
A versenyen két fős csapatok vettek részt, a 10.A; 11.A,B,D; 12.A,B,D és 13.D osztályokból,
összesen 60 tanuló.
A feladat egy társasjáték elkészítése volt, melyhez mellékelni kellett a játékszabályt, valamint
minimum 30 vízzel és a Víz Világnapjával kapcsolatos kérdést a válaszokkal együtt.
A társasjátékok nagyon tartalmasak, kreatívak és esztétikusak voltak.
Az oklevelek és a jutalmak átadására március 21-én került sor.
A megemlékezés jó hangulatban telt, a tanulók érdeklődéssel tekintették meg és próbálták ki
egymás munkáit.
Helyezések:
1. helyezett: IMAGE 11.B
Czank Gergely
Sárvári Marcell
2. helyezett: Hullám 12.D
Major Boglárka
Bartus Adrienn

3. helyezett: Tavi rózsák 12.B
Borsodi-Nagy Brigitta
Lutheroty Bianka

A résztvevőknek gratulálunk!
Szervezők:

Bessenyei-Varga Ildikó
Fehér Ildikó

Major Boglárka 12. D
Igaziból a Víz Világnapja vetélkedőben az tetszett meg a legjobban, hogy a feladat egyedi és
érdekes volt. Egyébként is szeretem a biológiát, és amikor elmondtam a legjobb barátomnak,
hogy az első három helyezett egy ötöst is kap, ő is azonnal kedvet kapott hozzá. Én személy
szerint nagyon szeretem a vízi sportokat, szórakozási lehetőségeket, a Balatont, a vízparti
állatokat, növényeket, szóval a vetélkedőt nem egy unalmas iskolai feladatként éltem meg,
hanem egy olyan dologként, amit élvezet volt csinálni. Korábbi ismereteimet is fel tudtam
használni, ugyanis pár éve voltam a Tisza tónál csónakázni, és ott tudtam meg azt is, hogy a
tóban élő vízinövény, a Sulyom teljesen alkalmas az emberi fogyasztásra is. Játszva tanultuk
meg, hogy melyek hazánk védett halfajtái, vízimadarai, olvastunk érdekes dolgokat, mint pl: a
polip testszínének megváltoztatásával képes érzelmeit kifejezni, és elkerülhetetlen volt
szembesülnünk azzal is, hogy évente hány hektár esőerdő semmisül meg. Szerintem fontos
felhívni az emberek figyelmét erre, és én örülök, hogy a vetélkedőn keresztül közelebb
kerülhettünk ehhez a témához. Mindenképpen egy olyan társasjátékot szerettünk volna
készíteni, amely elé a mi korosztályunktól kezdve a nálunk idősebbekig is szívesen leülnek,
éppen ezért csináltuk jó nagyra, színesre, és megtalálható rajta számos tengerben, folyóban, és
tóban élő növény és állat. A kérdéseket is próbáltuk minél változatosabban, érdekesebben
összeállítani, és reméljük, hogy sikerült is. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 2. helyezést
értünk el, és szívesen indulnánk a következő Víz Világnapja vetélkedőn is!
Borsodi-Nagy Brigitta 12.B
A Víz Világnapja
Örülök, hogy idén is megrendezésre került a Víz Világnapja háziverseny. Már harmadik éve,
hogy jelentkeztem erre a versenyre.
Fontosnak tartom, hogy az iskolában valamilyen szinten megemlítésre kerüljenek a
világnapok. A Víz Világnapja kifejezetten fontos, hogy a diákok egy kicsit is
elgondolkodjanak azon, miért is kell a vízzel takarékoskodni, és hogy miért fontos a
természetes vizeink védelme.
A háziversenyek által a diákok könnyebben és szinte észrevétlenül jutnak plusz
információkhoz azáltal, hogy könyvekben vagy az interneten keresik a verseny kérdéseire a
válaszokat.

Az idén ugyan nem feladatlapokat kellett kitöltenie azoknak a tanulóknak, akik indultak a
versenyen, hanem társasjátékot kellett készíteniük. Ez a feladat azért is volt kedvezőbb, mert a
tanulók kreativitásukkal is élhettek.
Én idén is élveztem a verseny minden egyes percét, akárcsak az elmúlt két évben, és nagyon
örülök, hogy ez évben is részt vehettem. Sőt nagyon meglepődtem, mikor megtudtam, hogy
helyezést is elértem a versenyen.
A jutalmak mellett természetesen örülök annak is, hogy még több tudást tudhatok
magaménak a verseny által, amit lehet, magamtól nem szereztem volna meg. Szóval
köszönöm a lehetőséget, hogy idén is részt vehettem a már hagyománnyá vált Víz Világnapja
háziversenyen.

