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2022. április 25-én színvonalas megnyitó ünnepséggel vette kezdetét a Fenntarthatósági Témahét. A rendezvényen 

első és második osztályos tanulóink klímaversekkel hívták fel társaik figyelmét a környezetvédelem fontosságára. 

A Fenntarthatósági Témahét egyik kiemelt témája volt a víz. Iskolánkban megszerveztük a tudatos vízivás napját, 

hiszen a gyermek magától kevésbé iszik, akkor is, ha erre lenne lehetősége. Lehet, hogy fáj a feje, nyűgös, rosszul 

érzi magát, de nem valószínű, hogy ezt össze tudja kötni azzal, hogy nem fogyasztott elég folyadékot. Ezért fontos, 

hogy tegyük szokássá náluk a folyadékpótlást. Tanulóink a nyakukba akasztható kis táblán jelölték, hány pohár vizet 

ittak meg a nap során.   

 

 

A Fenntarthatósági Témahét másik kiemelt témája volt az egészség-

védelem. Ennek keretében felkértük Árgyelán Krisztián pedagógus kollégát, 

hosszútávfutót, hogy beszéljen a gyerekeknek az aktív sporttevékenység 

pozitív hatásairól. Krisztián életmódja követendő példa lehet minden fiatal 

és idősebb ember számára. Ezért is szerettük volna jobban megismerni, 

bemutatni tanulóinknak is a Fenntarthatósági Témahét keretében, hiszen a 

rendszeres mozgás elengedhetetlen része az egészséges életmódnak.  

Felső tagozatos tanulóinknak kerékpártúrát szerveztünk. 



A Fenntarthatósági Témahét csúcspontja volt a Mozdulj a klímáért! elnevezésű interaktív játékos délután. Kreatív, 

mozgalmas, változatos feladatok által szerezhettek új ismereteket tanulóink: zenés, vizes torna, szemétszedő 

váltóverseny, zero waste memóriajáték, plank és kötélmászó verseny, közös virágültetés. Minden osztály kapott egy 

muskátlit, amit „újragondolt” konzervdoboz virágcserépbe ültettek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A hét folyamán bevont óráink a következők voltak: osztályfőnöki óra, környezetismeret, rajz, technika, informatika, 

testnevelés. A fizika óra elején a tanulók közös erővel összegyűjtötték a vízről 

eddig tanultakat, a víz fizikai tulajdonságait. Ebből készítettek 

egy plakátot, melyet egy tanuló prezentált. Majd, a víz 

különböző halmazállapotát vizsgáltuk meg. (jég, víz, pára 

formájában) A tanulók kísérleteket végeztek a víz különböző 

halmazállapot – változásaira. Jeget olvasztottak, melyről 

készítettek táblázatot és grafikont. Megnézték a víz forrását, 

óraüvegen a lecsapódást (párát). Az óra folyamán a víz hőmérsékletének változtatása alapján 

megvizsgálták az olvadás, forrás, lecsapódás halmazállapot-változásokat. 

Részt vettünk a kétegyházi nagyközségi 

önkormányzat szemétgyűjtő akcióján, 

amit április 28-ra hirdettek meg. 

 

 

 

 

 

 

Tanulóink otthonait díszítik azok a kecskerágók, 

amiket tanítványaink kaptak a Fenntarthatósági 

Témahét keretében. Reméljük, hogy ez is követendő 

példává válik, és diákjaink közelebb kerülnek a 

természethez, gondosan ápolják majd az általuk 

elültetett bokrocskákat. Hiszen: „Minél közelebb van 

az ember a természethez, annál szabadabb és 

tisztább, mind a gondolataiban, mind pedig a 

cselekedeteiben.”-Jurij Ritheu  

Szemléletformáló műsorunkkal meglátogattuk a Kétegyházi Napsugár 

Óvodát is. Erre az alkalomra összeállított kis kiadványunkat ajándékba 

kapták a gyerekek. A csatolt linken megtekinthető. 

https://drive.google.com/file/d/1Wgmh2VOudDcHvqjLCiesI1-

H8kg4KSgP/view?usp=sharing 
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