
Állatok világnapjához kapcsolódó témahét bemutatása
(Október 4.-8.)

Október 4. (hétfő)

Csömöri Menhely önkéntesének bemutatója

A csömöri menhely képviselője 14.00-kor érkezett két kutyussal: Pizsivel és Mukival. 

Interjú formában hasznos információkat osztott meg a gyerekekkel a menhelyi életről, 
ivartalanításról, chip használatról, önkéntes sétáltatásról, felelős állattartásról, állatokra 
leselkedő veszélyekről (mérgezés, elhanyagoltság, petárdázás). Utána lehetőséget adtunk a 
gyerekeknek is kérdezni. Ők a kutyák örökbefogadásáról kérdeztek leginkább, annak 
menete került elő.

Az előadás után a gyerekek segítségével telepakoltuk az önkéntes hölgy autóját. Már 
korábban egyeztettünk, a témahét záró napján (október 8.) a maradék adomány 
elszállításáról.

A menhelyi kutyáknak gyűjtött adományok:

Száraz táp: 208 kg 900 g 

kutya konzerv: 123 kg 270g

kutya szalámi: 59 kg 400g 

Rizs: 28kg 250g 

száraz tészta: 10 kg 250g 

jutalom falat: 4 kg 250 g 

Játék: 8 db

bolha- és kullancsirtó: 9db 200 ml-es 

Alu tasakos eledel: 2 kg 825 g 

leves gyöngy: 200 g

Adománygyűjtés az aulában:



Október 5. (kedd)

Az osztályfotózásokban minden napközis csoport részt vett. Az alábbiakban néhány 
életképet megosztunk (a teljesség igénye nélkül).

Osztályfotózás plüss állatokkal

  3.c osztály

Mögöttetek állunk, számíthattok ránk:

  3.c osztály



  1.b osztály

 1.a osztály 

  3.b osztály



Október 7. (csütörtök)

Állatvédelmi vetélkedő

A vetélkedő feladatai kitértek a hétfői kutyamenhely képviselőjének előadására. Ezen kívül 
védett- és fokozottan védett állatokkal ismerkedhettek meg a gyerekek. 
Végül néhány magyarországi az állatvédő szervezetekkel is megismerkedtek. (pl. 
Hermann Ottó Országos Állat-és Természetvédelmi Egyesület; Fehérkereszt Állatvédő Liga; 
Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség; Országos Állatvédőrség Alapítvány)

Október 8. (péntek)

A hét zárásaként a maradék adományt is átadtuk a menhely önkéntesének.

Egész héten dolgoztak az osztályok a plakátversenyen

A plakátok témája: Felelős állattartás, gondozás, gondoskodás. 

Két osztály kivételével az egész alsó tagozat  részt vett.  A munkába néhány felsős diák is
bekapcsolódott. A gyerekek nagyon szép plakátokat készítettek.

A projekthéten részt vevő gyerekek száma:

Az osztályfotózáson minden alsós gyermek részt vett. (300 tanuló körül, leszámítva a 
betegeket.)

A természetvédelmi vetélkedőn 6 osztályból 30 tanuló versenyzett.

A plakátkészítési versenyen, az alsó tagozaton: 91 tanuló rajzolt, ragasztott, hozott fényképet. 
Tehát ők azok a tanulók, akik aktív részesei voltak az elkészült plakátoknak.

A gyerekek jutalmazását az Árpádföldi Iskolaalapítvány támogatta, amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni! (111 gyermek kapott jutalmat.)

Benkovich Zoltánné, Edit néni

Budapest, 2021. október 10.


