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Fenntarthatósági Témahét 2022  

 

ARANYOSAPÁTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

4634 Aranyosapáti, Petőfi út 4. 

 

Amikor a kút kiszárad, megismerjük a víz igazi értékét.” 

/Benjamin Franklin/ 

A témahét az iskola minden tanulóját megmozgatta. Intézményünk fontosnak tartja a 

folyamatos megújulást, a környezettudatos gondolkodás, a természet iránti elkötelezettség 

erősítését. Nem csak elméleti, hanem gyakorlati szinten is teszünk e kötelezettségek - 

természetközeliség, közösségi szellem kialakítás, takarékosság elve, hagyományőrzés, 

egészséges életmódra nevelés, igényszint kialakítása- megvalósulásáért 

Ötleteinket a közös munka során a gyermekekkel együtt valósítjuk meg. Ebben az évben több 

ötletet is megvalósítottunk a fenntarthatóság jegyében. Az egyik ilyen kis létrehozott 

„kincsünk” lett az 1.b osztályban egy terepasztal, amelyen egy farmot alakítottunk ki rajz órák 

illetve technika órák keretein belül. Ez a terepasztal csupa újrahasznosított tárgyból jött létre, 

amelyeket már szemétnek tekinthetnénk, de mégis csodaszép dolgokat készítettünk belőlük. 

Például fákat készítettünk wc papír gurigából, maradék krepp papírból készítettünk füvet, tavat. 

Apró kavicsokat ragasztottunk fel a terepasztal díszítéseként járda illusztrációjának. Használt 

papír tojástartóból állatokat barkácsoltunk, valamint a terepasztal alapját egy nikecell darabból 

alakítottuk ki. A barkácsolás során amellett, hogy a gyermekekben erősítettük a 

fenntarthatósági hét fontosságát, megtanultunk több technikát is. Megismerkedtek újabb 

technikákkal is, amelyek által erősödött képzeletük, kialakult szépérzékük, fejlődött 

kézügyességük is, amely itt az első osztályban még jobban segít a helyesírás kialakulásában. A 

terepasztal mellett egyéb újrahasznosított tárgyakat is készítettünk. Egyik ilyen volt az anyák 

napjára készült kis meglepetésünk az édesanyák számára. Egy cserepes tulipánt készítettünk a 

gyerekekkel meglepetésként, amelyek favillából és papírpohárból készültek festés, ragasztás és 

vágás technikájával. Ez a barkácsolás is számos területen fejlesztette a gyermekeket amellett, 

hogy alakította és erősítette bennük a környezetünk védelmének fontosságát. Másik ilyen 

újrahasznosított anyagokból készített tárgyunk volt használt agyag virágcserép felhasználásával 

készített cserépbaba figura (cserépfalu), amely virágtartóként illetve dekorációs elemként is 

szépíti, iskolánk udvarát a környezetvédelmen belül fontosnak tartjuk azt is, hogy a gyerekek 

már ilyen korban is megtanulják a növények gondozásának fontosságát. Ezért egy élősarkot 

alakítottunk ki közösen. Egy másik ültethető terepasztalba virágokat ültettek a gyerekek, ezeket 

a növényeket mindennap öntözik, gondozzák. Egy régi esernyőt, némi maradék filc 

felhasználásával egy „mese esernyővé” változtattunk. Meseillusztrációs eszköz lett belőle, A 

kiskakas gyémánt félkrajcára című mese szereplői és helyszínei elevenedtek meg az esernyőn. 

Korábban a teremben vetettünk virágmagot, melyek szépen kikeltek, ezeket ültettük ki az iskola 

udvarára, valamint barkát gyökereztettünk és ezt is kiültettük. Használt olajat, kupakot, elemet 

gyűjtöttünk és elhelyeztük az iskola területén található gyűjtőedényben. A témahét keretében 

több pályázatra készítettek hulladékból használati tárgyat pl.:vállfából mérleget, 

konzervesdobozból és szalagokból szélzsákot, amit a májusfán helyeztünk el. Gyöngyökből és 

kupakokból szélcsengőt, ami beküldésre a „Gondold újra” pályázatra. Parafadugókból 
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mécsestartót és tutajt. Dobozból és WC-papír gurigából nádas terepasztalt, ami beküldésre 

került a „Föld a barátom” pályázatra. Zöld gyöngyökből barátságkarkötőt fűztünk. Megnéztük 

Áder János rendhagyó osztályfőnöki óráját. Sült teás üvegből ajándékot készítettünk, 

függönymaradékból bevásárlózsákot, maradék anyagból tűpárnákat varrtunk szintén 

pályázatra.  

HAPPY HÉT https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1353166615187977&type=3 

Víz Világnapja https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1352586438579328&type=3 

FÖLD NAPJA https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1372458739925431&type=3 

MADARAK ÉS FÁK NAPJA 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1385537438617561&type=3 

Részt vettünk a TESZEDD! Mozgalomban. Az osztályok, a falu különböző pontjain szedték, 

gyűjtötték a szemetet. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1380424882462150&type=3 

Mesélő vízcseppek! 

Az Aranyosapáti Általános Iskola 2. évfolyamos tanulói is aktív részesei voltak a 

Fenntarthatósági Témahétnek! Ezen alkalom nagyszerű lehetőség volt a tanulóinkat jobban 

megismertetni a víz fontosságával. A tanítónénik egy fülbemászó dallamra egy a vízzel 

kapcsolatos éneket írtak. A gyerekek lelkesen tanulgatták a szöveget és hatalmas élménnyel 

mindenki hozzátette a saját kis ötletét, hogy hogyan lehetne ezt előadni.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SVlhRgseJYU 

 

„A tavasz kiszabadítja a virágokat, hogy színesre fessék a nevető földet.” (Reginald Herber) 

Minden osztály ültetett virágot a témahéten.. Fontosnak tartjuk, hogy a természet szeretetét 

tudatosan ültessük el gyermekeink szívébe. A Föld napja és a Fenntarthatósági témahét 

alkalmából közösen ültettek virágokat tanítóink és diákjaink, ezzel is szebbé varázsolva 

iskolánk környezetét. A régi, kinőtt, rossz, használhatatlan, csúnya bicikli új szerepben 

tündököl a kertünkben. Átfestettük, újra mázoltuk, kosarakat aggattunk rá és tele pakoltuk 

virággal. A PontVelem Nonprofit Kft. által meghirdetett Mesélő Vízcsepp Összművészeti 

Pályázat 2022. keretében a 8. a és 8.b osztály tanulói kisfilmet készítettek 

https://www.facebook.com/100014839540196/videos/a.1376897309481574/32699442604872

4-ez a teljes videónk . 

Az iskolakert nemcsak segít megismertetni a természetet, hanem felelős, tudatos, gondozói 

magatartás kialakítását is szolgálja. Megismertet minket a régi növénytársítási módokkal, a 

növények egymásra gyakorolt hatásaival, a vegyszermentes termesztési módokkal, az 

újrahasznosítás lehetőségeivel, a komposztálás előnyeivel, amikkel világunkat jobbá tehetjük.  

Ének a vízcseppekhez! 

Minden csepp víz drága, 

ezért vigyázz rája,  

mert ha nem, mert ha 

nem,  

elfogy nemsokára 

 

Csermely vize duzzadj,  

tápláld a folyókat, 

hadd legyen a tavunk 

egyre nagyobbacska 

 

Csepp-csepp eső cseppje 

vigyázz a mezőre,  

öntözd meg, öntözd meg 

hadd zöldüljön tőle. 

 

 

Megígérjük eztán,  

nem pazaroljuk ám 

maradjon, maradjon 

nekünk mindig tisztán! 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1353166615187977&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1372458739925431&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1380424882462150&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=SVlhRgseJYU
https://www.facebook.com/100014839540196/videos/a.1376897309481574/326994426048724-ez
https://www.facebook.com/100014839540196/videos/a.1376897309481574/326994426048724-ez
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Az iskolakert ágyásait, elemeit újra hasznosítással oldottuk meg. A kert többfunkciós: 

szemléltetőkert, biokert, pihenőkert, amiben a magaságyás és a növénytársítás is szerepet kap, 

illetve tervezzük a kinti tanórák megtartását is a kert területén. 

 

A Fenntarthatósági Témahét beszámolója. 

https://altisk-aapati.edu.hu/fenntartatosag.php 

https://altisk-aapati.edu.hu/irat/fenntarthatosagi_2022.pdf 

 

Aranyosapát,2022.május 20.                                           Benkő Zsigmondné 

                                                                                           intézményvezető 
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