Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2840 Oroszlány, Havasi Márton u. 1-3.
E-mail: iskola@hunyadi.oroszlany.hu
Honlap: hunyadi.oroszlany.hu
Tel..:34/361-155, 34/361-145

Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános iskola
beszámolója a Fenntarthatósági Témahét eseményeiről
2022. április 25-29.
Az idei tanévben 6. alkalommal regisztrált iskolánk a Fenntarthatósági Témahétre. Minden évben az
osztályok többsége részt vett a témahéthez kapcsolódó változatos programokon, most viszont sikerült az iskola
összes tanulóját: 24 osztályt 611 fővel bevonni a témahét programjaiba.
A 2021/2022 tanév kiemelt programjai közül a hulladékot választottuk az idén. A témát a tematikus
óratervek segítségével dolgoztuk fel.
Alsó tagozat:


Nézz szembe a szemeteddel! Hasznosíts újra!

Felső tagozat:




Nézz szembe a szemeteddel! Tarts rendet a hulladékok között!
Mobil élet
Műanyag, mint veszélyforrás

Saját szervezésű programjaink:


Felső tagozatos tanulóink egy délután az iskola környékét tisztították meg a szeméttől. A legaktívabb
osztály 23 zsák szemetet gyűjtött és ezzel elnyerte a jutalmul kitűzött tortát.






Papírgyűjtést is szerveztünk melyen minden osztály részt vett.
Az udvaron egy konténerbe gyűjtöttük a héten a családoktól az elektronikai hulladékot.
A kupak és az elem gyűjtés folyamatos iskolánkban.
Sulizsák programon lelkesen gyűjtötték a családok a használt ruhákat a témahéten is (egy gyűjtésünk
már volt ősszel) Tanévenként két gyűjtést rendezünk.



Kísérő programként a felső tagozaton az élelmiszer pazarlásról hallhattak előadást ötödikeseink
óralátogató önkéntes előadásában.
Egyik ötödikes diákunk köszönőlevelet írt az élelmiszerpazarlással foglalkozó szakembernek. Leveléből idézem:







"Köszönjük szépen az élelmiszerpazarlás témakörében nyújtott sok új ismeretet! Így biztosan több
gyerek fog "észbe kapni", hogy valójában mekkora veszély fenyegeti a Földünket, és többet fognak
tenni a megmentéséért. Még egyszer köszönöm az előadást a többi résztvevő diák nevében is!"
Balla Nándor (5.b)
Hetedikeseink a Zöld Európa Tanoda Fenntarthatósági programján vettek részt. Erre a programra
külön pályáztunk.

Oroszlány Város Önkormányzata bevonta iskolánkat a „Helyi identitás és kohézióerősítés
Oroszlányban” című pályázatba. Ennek keretében már két éve remek közösségi és környezetvédelmi
programokhoz tudnak forrást nyújtani számunkra. Most az alsó tagozatosok az Ösvény Kft
természetvédelmi szakemberével egy interaktív természetismereti foglalkozáson voltak, ahol a
környezet megóvása és az élőlények ismerete/védelme hangsúlyos szerepet kapott.
ÖKO vásárt tartottunk, melyre lelkes, kreatív szülők és pedagógusok újrahasznosítottak felesleges
holmikat, abból játékot és ajándéktárgyakat készítettek. Anyák napja miatt ez a vásár nagyon népszerű
volt a diákok körében.
Az ÖKO vásár, az elektronikai és használtruha gyűjtés az iskolát támogató alapítvány bevétele lesz,
melyből az idén mászófalat szeretnénk építeni a tornateremben.



Plakát és poszter készítési pályázatot is hirdettünk a felső tagozaton a hulladék probléma és általában
a fenntarthatóság témakörében. Nagyon sok pályamű érkezett be, ezekből kiállítást rendeztünk.



Iskolánk belső udvarára fűszernövény kertet építettünk, ültettünk, gondozunk. Munkánk gyümölcse,

hogy a kiskert folyamatos ellátást biztosít a teakészítéshez. Az idei tanévben harmadszor indulunk az
Iskolakert pályázaton. (Két ízben díjazottak voltunk.)



Az alsó tagozat a napközi keretében, felső tagozat osztályszinten hulladékokból Lom-játékokat
készített és a legjobb játékok felhasználásával az utolsó pénteki napon Lom játszóházat tartottunk. Az
alsó tagozatosok délután az udvaron, a felső tagozatos tanulók délelőtt a tornateremben próbálhatták
ki osztályonkénti beosztásban a játékokat. Nagyon tetszett a gyerekeknek és jó lezárása volt a
témahétnek.
Az alábbi fotók a Lom játszóházban készültek:

A fenntarthatósági témahétről hírt adott az Oroszlányi Médiacentrum:
https://www.oroszlanyimedia.hu/hirek/2022/05/02/valtozatos-es-tanulsagos-programok-

A Fenntarthatósági témahét országos programjaiba való bekapcsolódást Tantestületünk szívügyének
érzi. Feladatunknak tekintjük a gyermekek és a szülők körében a felvilágosító, érzékenyítő
programok szervezését, a társadalmi felelősségvállalás kialakítását.

Köszönjük, hogy a témahét kiemelt programjaival segítik munkánkat!
Oroszlány, 2022. 05. 13.

Szemánné Dubovinszki Andrea
a témahét felelős pedagógusa

Fehérvári Mónika
intézményvezető

