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LENDÜLETBEN A KLAFSZKY 

A Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola és AMI Klafszky Katalin Tagiskolája idén először csatlakozott a 

Fenntarthatósági Témahéthez. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a projektben teljesítendő feladatok jó részét mi eddig 

is rendszeresen megvalósítottuk. 

A témahét tényleges időtartama elég rövid, a sok-sok program szervezési nehézségek miatt nem zsúfolható bele ebbe 

a pár napba. Így nálunk a témahét tulajdonképpen „témahónap” volt inkább, és még nincs vége! 

Úgy kezdődött, hogy megpályáztuk régi vágyunkat, az iskolakertet. Van már előzménye, hiszen van aktívan művelt 

magaságyásunk, virágos kertecskéink, de szerettünk volna növekedni. Örömmel vettük hát a hírt, hogy nyertünk, 

bővülhetünk! 

Az idei témahét kiemelt témakörei: a víz, az egészségvédelem, a felelős fogyasztás és a hulladék. Ezen témák köré 

csoportosítottuk tavaszi programsorozatunkat. 

Egészségvédelem témakörében a tavasz során 2 zöldség- és 

gyümölcskóstoló napot tartottunk, felhívva a figyelmet a vitaminok 

fontosságára. A márciusi áthelyezett munkanapon sportos 

foglalkozásokat szerveztünk, mert a mozgás is hozzájárul az egészség 

megőrzéséhez. 

Az elsősök elsétáltak a művelődési házhoz, ahol egy „ablakkiállítást” 

tekintettek meg. A természetfotókon védett élőlényeket is azonosítottak. 

Az első napsugarak kicsalogattak 

minket a kiskertünkbe, ahol a tavalyról maradt sóska, fokhagyma vígan éldegélt. 

Epret palántáztunk, de hamarosan kikerülnek a paprika, paradicsom és karalábé 

palántáink is. 

A méz nagyon egészséges, ezt tudjuk. A méhek is hozzájárulnak a 

fenntarthatósághoz, hiszen beporzók nélkül a földi élet hamar kipusztulna. A 

méhek világnapján a harmadik osztály egy családi méhészetbe látogatott. 

Megismerték a legfontosabb méhészeti eszközöket, sok érdekes dolgot tanultak a 

méhek életéről, kipróbálhatták a pergetést is. Természetesen a kóstolás sem 

maradt el! 

A víz világnapján szintén a harmadik 

osztályosok a feketeerdei vízmű 

telepen tettek látogatást, ahol 

megtanulták, hogyan „készül” az ivóvíz. 

Az elsősök látogatást tettek a 

mosonmagyaróvári Futura 

központba, ahol játékosan 

ismerkedtek a 4 fő elemmel (föld, 

levegő, tűz és víz). A belépőt az őszi 

Lions jótékonysági kupakgyűjtő 

versenyen nyerték. 

Hulladék témakörben is felvettük a kesztyűt! Már márciusban részt vettünk a 

városi kokárdás szemétszedésen. A tényleg akciónap előtt, péntek délelőtt jártuk 

végig iskolánk közvetlen környezetét. Minden osztály kapott egy utcát, területet, 

amit megtisztított a szeméttől. A szombati városi akcióban is népes számú csapattal jelentünk meg.  
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A TeSzedd! akcióban is 

100%-os volt iskolánk 

részvételi aránya. Sőt, 

nagyon büszkék vagyunk rá, hogy lelkesedésünk átragadt a központi iskolára is, akik szintén csatlakoztak. Mindkét  

iskola a saját környezetét, a gyerekek által leggyakrabban látogatott játszótereket, parkokat, utcákat tisztította meg. 

Így a gyerekek szembesülhettek saját szemetükkel is. A területeket térképen jelöltük, és átadtuk a szervezőknek a 

jelenléti ívekkel együtt. A városi szemétszedés tapasztalat az volt, hogy idén – köszönhetően a tavasz folyamán 

lebonyolított több tisztogató akciónapnak – kevesebb lett a szemét mennyisége. 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskolai papírgyűjtés – szervezési nehézségek miatt – nem fért már bele a 

hivatalos témahétbe, május elején tartottuk. A diákönkormányzat szervezésében 

3 napig tartó gyűjtés átlagon aluli papírmennyiséget hozott. Valószínűleg a 

kedvezőtlen időjárás is közrejátszott (2 napig szakadt az eső).  

Érdekességként megemlíteném, hogy a városi majálison egy helyi cég 

megkeresésére a gyerekkuckóban iskolánk pedagógusai a cég egyik 

hulladékának újra-felhasználásával készítettek aranyos tolltartókat. 

Öröm volt látni a munkálkodó gyerekek, felnőttek arcán megjelenő 

mosolyt. 

Lehet, hogy első hallásra nem ide illőnek tűnik 

a téma, de iskolánk diákjai szépen szerepeltek 

a körzeti gyermektűzoltó versenyen is. Ez azért 

érdekes, mert városunk határában van egy 

regionális hulladéklerakó, ami nagyon gyakran 

kigyullad, és általában a helyi önkéntesek 

(tanulóink apukái) érnek oda először. Fontos, hogy a gyerekek lássák, a lakossági hulladéktárolás milyen gondokkal jár. 

Témahéten minden osztály megvalósított legalább egy óratervet. Az elsősök technika órán hulladékból készítettek 

játékokat, testnevelés órán ki is próbálták a célbadobást, mocsárjárást. A többi alsós osztályban a víz témakört járták 

körül. A másodikosok verset olvastak, játékos csapatversenyben mérték össze a tudásukat, óra végén vízzel 
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kapcsolatos dalokat énekeltek. A harmadikosok a vízmű telepen tanultakat is felelevenítették. Ők, és a negyedikesek 

is tornáztak vizespalackokkal. Az ötödik és hatodik osztályban természetismeret órán a mobiltelefonokról, ezek 

újrahasznosításáról volt szó. A hetedik és nyolcadik osztályban több csapattal vettünk részt a Zöldokos Kupán. 

Legsikeresebb csapatunk az előkelő megyei második helyen végzett.  

                   

                    

   

 

A projekt lezárása június 8-án lesz. Ekkor tarjuk az iskolában a madarak és fák napját. Az alsósok osztályszinten 

szerveznek programot: gyalogtúra, kerékpártúra, növénygyűjtés, állatorvos előadása… Az ötödikesek a Kisalföld 

Erdőgazdaság munkatársai által szervezett foglalkozásokon vesznek részt. Kis műsorral készülnek az erdők, erdészek 

tiszteletére. Több csoportban járják be a közeli erdőt, közben rövid ismertetőt hallgatnak. Utána feladatokat oldanak 

meg, hogy összemérjék tudásukat. A hatodikosok számára egy helyi civil szervezet, a Zöld Jánossomorja szervez játékos 

foglalkozást, melynek keretében az újrahasznosítás lehetőségeivel ismerkedhetnek meg. A 7-8. évfolyamosokra a 

hagyományos akadályverseny vár, a természetvédelemhez köthető furfangos és ügyességi feladatokkal.  

9241 Jánossomorja, Rákóczi u. 51. Tel.: 96/565-903 


