
FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2022 

 

Győri SZC Haller János Általános Iskola (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 97.) 

Intézményünk évek óta kiemelt figyelmet fordít a gyermekek környezettudatos magatartásának 

kialakítására. A 2022. évben első alkalommal vettünk részt a Fenntarthatósági témahéten. A témahét 

keretében pedagógusaink és tanulóink a fenntarthatóság több témakörét érintették, a megvalósult 

programok mindenki számára hasznos tapasztalatokat nyújtottak.  

Alsó tagozat: 

- Készültünk a pályázatokra; - A vízcsepp 

meséje címmel mesét írtunk, a legjobbat 

beküldtük.  

- A receptíró versenyre készített ételből saját 

termesztésű hozzávalókkal, kóstolót is 

kaptunk. Beszélgettünk a fenntartható 

táplálkozásról, az ételpazarlások okáról és 

annak elkerüléséről.  

 

- A Föld napja alkalmából 3D plakátot 

készítettünk.  

   
- Elemet és okostelefont gyűjtöttünk 

- Ismereteket szereztünk a vízről, mint az élet forrásáról, s annak védelméről.  

- Elolvastuk a papírgyártás történetét. Beszéltünk az erdővédelemről. 

-Tanultunk a helyes szelektív hulladékgyűjtésről, újrahasznosításról és rengeteg újrahasznosított 

tárgyat készítettünk.(kisautó, kertgondozó szett, virágkaspó, makettek, madáretető, memóriajáték) 

    

    



- A csomagolásmentes üzletek is szóba kerültek. Nagyon szerencsések vagyunk, mivel városunkban is 

van egy ilyen üzlet, melyet a témahét végeztével fogunk meglátogatni. 

- A tanulók megismerték azokat a módszereket és eszközöket, amelyekkel létrehozható egy kert, 

valamint megismerték a növények igényeit is. Az iskola udvarán, egy kis részen magas ágyást 

terveztünk, az elkészült virágkaspókba virágot ültettünk, vagy Fű Benőt készítettünk.  

     

  
- „A Föld üzeni, ébresztő!” címmel figyelemfelkeltő órákat tartottunk, ahol az üvegházhatás és 

klímaváltozás témaköréről szóló találós kérdések segítségével jutottunk el ahhoz, hogy „Mit tehetünk 

mi a környezetünkért?” 

- Kooperatív csoportjátékokat és feladatokat is megoldottunk: „Trópusi eső játék”, feladatlap, kvíz, 

mesedramatizálás, a Föld vízkészletének szemléltetése, vízszennyezés „modellezése” és az Ökológiai 

lábnyomunkat is megmértük. 

  

  

Felső tagozat: 

- Április 22-én, a Föld napi projekttel indítottuk a témahetet. Közösen énekeltük el az aulában a Föld 

dalát, majd osztályprojektek-plakátkészítés és a Föld napi kvízjáték következett. 

   



- A témahéten ellátogatott hozzánk Kocsis Angéla, a Kétfecske foglalkoztató műhely vezetője, aki a 

retextiles technikákat mutatott a hetedik és nyolcadik évfolyamos diákoknak. Zoknik és pólók 

újrahasznosításával készíthettünk ,,ékszereket”, közben kipróbálhattuk a fötrő gépek kezelését is. 

Technika és rajz órákon szintén készítettünk újrahasznosított tárgyakat. 

     
- No waste fashion projekt: A 8. a osztály összegyűjtötte az otthon már nem használt ruháikat, 

amelyekből újragondolt ruhakollekciót készítettek.  

    

- Ökológiai lábnyom mérése: A 8. b osztály megismerkedett az ökológiai lábnyom fogalmával, 

megnézték a hozzá a javasolt videó anyagot, amely képet adott a fogalom lényegéről. Kiszámolták egy 

diák ökológiai lábnyomát a Magyar Nemzeti Bank kalkulátorával: https://okokalk.mnb.hu/  (Kötháló 

nem volt használható).   

- Élelmiszerhulladék projekt: témája, 

hogy mennyi ételt pazarolnak el 

diákjaink a főétkezések során. A 

gyerekkel osztályfőnöki órán 

beszélgettünk a túlfogyasztás okairól, a 

világ, Európa és azon belül 

Magyarország helyzetéről. 

Megtárgyaltuk, hogy az elkészített étel 

hány százaléka megy iskolánkban 

kidobásra, milyen ötleteik lennének arra, 

hogy csökkentsük a pazarlást. 

- A témahéten etika, osztályfőnöki 

órákon több online tanórát is 

megnéztünk;/ Egy csepp vízből, Tiszta 

levegő és meleg kályha, Klímaváltozás, 

Mobilitas./, foglalkoztunk a fenntartható életmóddal, az élelmiszer útjával, az óravázlatok 

segítségével. 

- Filmvetítés: Özönvíz előtt- Leonardo Dicaprio, amerikai színész és környezetvédelmi aktivista által 

forgatott film megtekintése az éghajlatváltozásról, beszélgetés a témáról. Filmvetítés közben a Föld 

makettjét is elkészítette egy csapat, tapétaragasztó és újságpapír felhasználásával. A Föld belsejéből 

szemét csurog ki, azt szemléltetve, hogy a Földet ellepi a hulladék. 

- A Fenntarthatósági témahét keretein belül tanulmányi kirándulásokon is részt vettünk. Úticéljaink:  

https://okokalk.mnb.hu/


- Az 5. osztályok a Soproni Parkerdő; Brennbergi-völgyi autóspihenő-A soproni erdők vízkörforgása 

és vízminősége - vezetett túrán és vízminőség vizsgálaton vettek részt.  

- A 6. évfolyam kerékpáros kirándulást szervezett egy önfenntartó erdésztelepre Halásziba, illetve 

kétnapos osztálykiránduláson vett részt a Tündérsziget Ökoparkban. 

- A 8. évfolyam a Festetics Imre Élményközpontban tett látogatást, ahol a fenntartható fejlődésről 

hallgattak előadást, és a vadparkban az állatok közvetlen közelében gazdagodhattak további 

ismeretekkel. 

  

     
- Iskolánkban a múlt évben először a végzős évfolyamok fát ültettek búcsúzóul. Ezzel környezetünk 

szépítését, és örökség hagyása céljából, faültetési akció hagyományát szeretnénk kialakítani. Idén ezt a 

Fenntarthatósági témahét keretein belül szerveztük meg. Továbbá három osztály készített fenntartható 

kiskertet a meghirdetett pályázatra. 

    
- A témahéten a 

COMPASTOR KFT két 

munkatársa tartott 

előadást a 

komposztálásról. 

Bemutatták, hogy a 

komposztoló milyen 

gyorsan alakítja 

komposzttá a 

zöldhulladékot és egyéb 

kiindulási anyagokat, a giliszták és a giliszták által átvitt, majd felszaporított baktériumok 

segítségével. 

Minden osztály aktívan vett részt a témahéten, sok esetben be lehetett vonni a szülőket is a 

megvalósításba. Elmondhatjuk, hogy a Fenntarthatósági témahét nagyon jól sikerült, a gyerekek 

nagyon sok érdekességet tudhattak meg, többek között a környezetvédelemről, a hulladék 

újrahasznosításáról és a tudatos vásárlásról is.  


