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Fenntarthatósági Témahét (2022. április 25-29.)
Képes beszámoló
Iskolánk évek óta bekapcsolódik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett
Fenntarthatósági Témahét programjaiba. A gyerekek a legfogékonyabbak a szemléletváltásra,
így a hagyományokhoz híven iskolákban április 25 és 29. között a tanulók a következő
témakörökön belül ismerkedhettek meg a változtatás szükségességével: a víz, az
egészségvédelem, a felelős fogyasztás és a hulladék felelősségteljes feldolgozása.
Iskolai programok
Az alsó tagozatosok tanórákon a természetes vizek védelmére hívták fel a figyelmet, a felsősök
a póló útja és a fenntartható divat témakörével foglalkoztak tanórákon. Az 5. osztályosok az
energiával és anyaggal való takarékossághoz kapcsolódóan elkészítették a Póló útja
alkotásokat. A hatodikosok egy kedvenc pólót terveztek, amit szívesen hordanának. Technika,
vizuális kultúra tanórákon, a napközi foglalkozásokon hulladékból készítettek használati
tárgyakat. A negyedikesek sóliszt gyurmából formázott és festett „Földérméket” készítettek. A
gyerekek egy kiállítás keretében rajzaikkal is bemutatták, hogy mindenki felelős a Föld nevű
bolygóért.
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A 7-8. osztályosok egy környezetvédelmi akadályversenyen vettek részt. 5 állomáson hajtottak
végre feladatokat. Az állomásokat az iskolaudvaron hoztuk létre, amelyek vezetői a
környezetvédelmi szakkör tagjai voltak. Feladatok: Activity, puzzle, szelektív válogató,
fenntarthatósági TOTÓ, rovarhatározó. A téma a Föld élővilágának sokszínűsége, a
hulladékgazdálkodás és a víz.

Témahét pályázatai
A témahét pályázataiba is bekapcsolódtak tanulóink. A Mesélő vízcsepp pályázatra művészeti
alkotások, képregények kerültek feltöltésre.
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A Gondold újra! pályázatra újrahasznosított tárgyak születtek. Az első osztályosok képkeretet,
robotot, zsiráfot, repülőt, tejesdobozból tolltartót, tojástartóból kukacot gyártottak. A
környezetvédelmi szakkörön bevásárlótáska, pénztárca készült hulladéktextilből.
A Zöld fakanál receptíró versenyre az elkészített, helyi, jellegzetes étel receptjeit nyújtották
be. A 2. osztályosok kenyérsütő gépben sült hagymás kenyeret készítettek. Matematika órán
kimérték a hozzávalókat, miközben gyakorolták a mértékváltást. Figyelemmel kísérték a
dagasztás, kelesztés, sütés folyamatát is. A készülő kenyér jó illata töltötte be a tantermet. A
gyerekek alig bírták kivárni, hogy délután ehessenek belőle! A házi kacsazsír, a friss zöldségek
és a mézes tea tökéletesen passzoltak a friss kenyérhez.
A 4. osztályosok is ezen a héten saját maguk készítettek kenyeret, közelebb hozva a
természetes, tápláló, házi ételek elkészítésének világát. A saját maguk által csíráztatott magvak
felhasználásának és ízvilágának rejtélyeivel is megismerkedhettek.

Akciók
A Kunszállási Lokálpatrióta Egyesülettel összefogva a gyerekek bekapcsolódtak a TeSzedd! –
Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióba. A szemétgyűjtésre május 7-én került sor.
A diákok és tanárok a fenntarthatóságról kutatási programban a kérdőíveket
kitöltötték/kitöltik.
Természetesen tanulóink szemléletformálása nemcsak ezen a héten zajlik, hanem folyamatos
feladatunk.
Ádámné Vereb Annamária intézményvezető
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