
A Fenntarthatósági Témahét a Kalocsai Szent István Gimnáziumban  

6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25. 2022. április 25-29. 

A Kalocsai Szent István Gimnázium idén immár harmadszor csatlakozott a 

Fenntarthatósági Témahét programjához. Április 25-én egy plakátkiállítás 

megnyitójával indult a hét. A plakátokat a klímavédelem jegyében készítették a 

kilencedikesek, csoportmunkában. A természettudományi munkaközösség egy olyan 

projektet szervezett erre a hétre, melynek középpontjában a víz áll. A 9.C és a 9.A 

osztály terepgyakorlaton járt, biológiaórán a Vajas élővilágát, vizét vizsgálták meg. A 

10.B osztályban pedig elkezdődtek a tanulói kiselőadások, a hétfő i fizikaórán a 

csapadék volt a téma. 

Kedden a 9. osztályos természettudomány szakirányosok a Vajas partján kezdték 

a napot. Biológiaórán növényi társulásokat figyeltek meg és jellemeztek, kémiaórán 

pedig a víz minőségét, összetételét vizsgálták. A 9.B földrajzóráján a vízlábnyommal 

kapcsolatos érdekességekkel foglalkoztak a tanulók. A 9.A osztály pedig egy Kahoot 

segítségével, játékosan dolgozta fel a vízfelhasználás témáját. Folytatódtak a tanulói 

előadások is, a 11.C és a 10.A osztály így kapcsolódott a Fenntarthatósági Témahét 

projektjéhez. 

Szerdán közel 200 tanulónk vett részt a „Szegedi-Kiskun-Mezőföldi Vízőrzők” 

nevű programon, melyet a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. segítségével 

szerveztünk meg. Meghívott szakértőink előadásának középpontjában az élővizeink 

tisztaságának védelme, illetve a tudatos vízhasználatra nevelés állt. A diákok a 

tudásukról is számot adhattak, hiszen egy egyéni tanulmányi versenyen is részt vettek 

a program keretében. A terepgyakorlatok sorát a 9. évfolyamos társadalomtudomány 

szakirányosok zárták, akik a Vajas partán a szemerkélő esőben sem adták fel a vízparti 

növények tanulmányozását, sőt, még egy szegélyes vidrapókot is találtak.  



  

Csütörtökön délelőtt az érsekkerti szökőkút medencéjében mindenki vízre 

bocsájthatta a hajóépítési versenyre készített mechanikus meghajtású vízi járművét, s 

kiderült: kié, mekkora távolságot képes megtenni. Összesen 25 kishajót mutattak be a 

lelkes tervezők, volt pl. gázmeghajtású, rugalmas energiával működő, de többen a 

lufiból kiáramló levegőtől reméltek gyors haladást. 

  

Egy online versenyt is szerveztünk ezen a napon, 10 perc alatt 15, vízzel 

kapcsolatos képrejtvényt kellett megfejteni a Redmenta felületén. Nagy örömünkre 96-

an vállalkoztak is erre. Tanulói előadásokra is sor került, illetve a 10.C és a 12. 

évfolyamos emelt szintű csoport matematikaóráján is vízzel kapcsolatos matematikai 

problémákat oldottak meg a diákok.  



  

Pénteken eredményhirdetéssel és a legjobb pályamunkákból készült kiállítással 

zártuk a hetet. Jutalmakat vehettek át a terepgyakorlatok kiemelkedő  jegyzőkönyveit 

készítő  tanulók, a Víz-kép online verseny legjobbjai, átadtuk a rajzpályázat különdíját, 

illetve a hajóépítő  versenyen leghosszabb utat megtevő  vízi járművek tervező i is 

elismerésben részesültek. 

 

Várakozáson felül sikerültek a hét programjai, öröm volt látni, hogy minden 

évfolyam bekapcsolódott, kreatív, érdeklődő  tanulók bizonyíthatták felkészültségüket 

és tehetségüket. Reméljük, hogy választott témánk, felépített projektünk igazi 

szemléletformáló hatással bírt, s a Kalocsai Szent István Gimnázium tanulói számára az 

ivóvíz és vizes élőhelyeink tisztaságának megő rzése ezentúl kiemelten fontos lesz. 

Kalocsa, 2022. május 23. 
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