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Iskolánk ebben a tanévben is nagyon várta a Témahét kezdetét. Első osztálytól a nyolcadik 

évfolyamig szinte minden diákunk részt vett valamilyen programon. 

 

 

 

Nyolcadikos diákjaink 

megküzdöttek a száraz talajjal 

és fagyal sövényt ültettek az 

iskola elé. 

 

Aznap amikor meghirdettük a papír 

hulladékok gyűjtését, „természetesen” 

esett az eső, de ez sem tántorította el 

tanulóinkat, hiszen több mint 7000 kg 

hulladékot sikerült összegyűjteni a 

faluban.  

 

Az ötödikes diákok egy délutánt 

szántak, hogy előre megtervezett 

útvonalon összeszedjék a faluban 

eldobált szemetet. 

 

 

 

Nyolcadik a-s tanulóink 

ökozsaukká váltak, így hívták fel 

diáktársaik figyelmét a szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságára. 

Egy héten keresztül pontozták az 

osztályokat és a tanári szobát, ha 

a szelektív gyűjtőedényeket 

használták.  
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A természetjáró szakkörön is megjelent a 

témahét. Felsős diákjaink többek között 

lámpabúrát készítettek PET palackok 

aljából, és egy megunt hátizsákot 

újítottak fel használ billentyűzetek 

segítségével.  

Rajz szakköröseink a vizek védelmében 

készítettek rajzokat, képregényeket.  

Több osztályunk is részt vett a Témahét külső 

látogatási helyszínein: az első, második és 

negyedikes diákjaink Pákozdon jártak a 

Vadasparkban, ahol megismerkedtek a 

vadgazdálkodás fontosságával. 

 

A hatodikos osztályok Visegrádon 

tanulmányozták az erdők védelmét és 

fontosságát.  
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Gánton jártak a hetedik a és b, valamint az 5. 

b osztály, ahol az erőgazdaság szakembere 

érdekes előadást tartott gyerekeinknek.  

 

Az első és második osztályos gyerekek 

tanítónéniük segítségével PET palackok 

kupakjaiból készített képet. A fel nem 

használt kupakokat ezután elvitték a 

településen található kupagyűjtő szívbe.  

A 3. a osztályos tanulók foglalkoztak a 

víz, levegő és talaj tisztaságával. 

Megismerkedtek azzal, hogy a 

talajrétegek hogyan helyezkednek el, és 

hogy milyen szerepet töltenek be a 

természetes víztisztításban. Le is 

modellezték a víztisztítás folyamatát. 

Emellett érdekes interaktív feladatokat 

oldottak meg.  

Az egészségdelem területe is megjelent 

iskolákban. Minden osztály 

megtekintette a dohányzás káros hatásait 

bemutató demonstrációs bábút.  

A védőnők pedig előadások tartottak 

egészvédelem témában a felső tagozaton. A sportpályán minden osztály krétarajzot készített 

az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódóan.  

Felső tagozatos diákjaink idén is  

részt vettek a Világ Legnagyobb  

Tanóráján, amelyet Áder János  

elnök úr tartott novemberben.  


