
A Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 8.) 

Fenntarthatósági Témahét - 2022 

A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében fontos, hogy már kisiskolás korban megismerjék, 

megtapasztalják a gyerekek, hogy kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért. A 

Fenntarthatósági témahét keretében az 1-2. évfolyam kisdiákjai a víz téma körbejárásával megismerték 

a víz védelmének fontosságát. A szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályokat a gyakorlatban is 

kipróbálták. Ismereteket szereztek a helyes táplálkozásról és fogyasztási szabályokról. Színes plakátok 

készítésével a Föld védelmének fontosságát hirdették. 

  

A 3-4. évfolyamon a szervezők az idei év Fenntarthatósági témahét kiemelt programjaiból az 

Egészségvédelem és a Felelős fogyasztás témakör feladataiból válogattak. A cél a tudatos vásárlói 

szokások kialakítása, a fogyasztói kultúra fejlesztése. Segíteni a gyerekeket abban, hogy elhiggyék, 

hogy ők is képesek sok mindenen változtatni egyszerűen azzal, hogy a vásárlásaik, fogyasztásuk során 

jó döntéseket hoznak a megszerzett ismereteik birtokában. 

A szervezők arra is figyeltek, hogy egyenletes legyen a különböző tanórákon a terhelés, így minden 

szakterület kapott feladatot. 

A tanulók sok ajánlott videofilmet megtekintettek, megbeszéltek, feldolgoztak. Így szó esett a hét 

elején bevezetésként a fenntarthatóság fogalmáról, videofilmmel szemléltetve. 

Megismerkedtek a pazarlás, élelmiszer -pazarlás, élelmiszerhulladék fogalmával a NÉBIH animációs 

filmjei segítségével. Beszélgettek, vitatkoztak az élelmiszer pazarlás tapasztalatairól, saját példákkal 

fűszerezve mondandójukat, próbálták egymást a helyes útról győzködni. 



Az igazi nagy kaland kedden, az iskolai menza vizsgálata volt, az élelmiszer-hulladék besorolás 

szerinti osztályozása. Az elfogyasztott és elpazarolt, kidobott ételek arányainak vizsgálata. Sok 

érdekes megállapításra jutottak, maguk is elcsodálkoztak az eredményen, hogy milyen sok ételt nem 

esznek meg, pazarolnak el. Táblázatokat, grafikonokat elemezgettek, vizsgáltak. Majd maguk is 

készítettek figyelemfelhívó plakátokat az élelmiszerpazarlás ellen, mindezt környezetismeret órán.  

Szerdáig a testnevelők segítségével kisétáltak a piacra, ahol mindent megnéztek, jegyzeteltek, 

beszélgettek az árusokkal. Kérdőívet készítettek, majd kielemezték, megvitatták azt. A magyart 

tanítókkal a Tudatos vásárlók 12 pontját ismerték meg, amiben ismét nagy segítséget nyújtottak a 

figyelemfelkeltő, látványos Youtube videók. A rajz szakos kollégák inspirálására nagyszerű plakátok 

készültek ehhez a témához is, amelyeken buzdítják egymást a tanulók az etikusan készült áru 

vásárlására, a helyben készült termékek előtérbe helyezésére. 

A takarékos vásárlás lépéseit próbálták ki, az egy étel elkészítéséhez összeállított bevásárló listával. 

Pontos, precíz számításokkal igyekeztek minél takarékosabbak lenni, amiben a matematikát tanító 

kollégák segítettek. 

Pénteken a Föld napja alkalmából készült 

zenés, irodalmi műsort hallgatták meg 

tanulóink az iskolarádión keresztül (iskolai 

rendezvény miatt kellett erre a napra 

tennünk).  Majd az udvarra levonulva, az 

előzetes feladatként kapott színek szerint 

beöltözött osztályok megformázták a 

földgömböt, majd elmondták az egész héten 

tanult versikét. 2022 Föld Napja - Iskolarádió 

műsor - YouTube 

Felső tagozatban a mobiltelefonok 

gyártásának környezeti hatásairól, a 

készülékek újrahasznosításáról és az etikus 

mobiltelefon használatról beszélgettünk 

technika és tervezés órákon illetve a 8.-os 

https://www.youtube.com/watch?v=77Buc42njtI
https://www.youtube.com/watch?v=77Buc42njtI


osztályok osztályfőnöki órák keretében. A kis előadást, beszélgetést és projektmunkát követően egy 

Kahoot feladatsort oldottak meg a diákok. A Mobil-élet témakört azért is választottuk, mert a tavalyi 

évben csatlakozott iskolánk a „Passzold vissza tesó!” mobiltelefon gyűjtő kampányba - 

https://www.janegoodall.hu/programjaink/passzold-vissza-teso-mobil-ujrahasznositas -, így 

fokozottabban tudtuk megerősíteni a kampány célját, remélhetően a gyűjtés hatékonysága is még 

eredményesebbé válik. Ehhez nagy segítséget nyújtott a témahét hivatalos oldalán letölthető óravázlat 

is. https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/2021/letoltes/FTH2021_mobilelet_oravazlat.pdf  

Iskolánk projektjei felkeltették az országos média 

figyelmét is, így vendégül láthattuk az M1 híradó stábját is. 

(41.50 perctől: https://hirado.hu/video/2022/04/26/hirado-

2022-aprilis-26-1930/# 

A megyei Kelet-Magyarország napilapban a csütörtöki 

természettudományos bemutatóinkkal kerültünk a 

reflektorfénybe. A programok mellett kerékpáros ügyességi 

vetélkedőt ,… 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.478785690703065&type=3  

Ezen programokon kívül megszerveztük az iskola minden 

diákját bevonandó papír és műanyagkupak gyűjtésünket, 

mely eredményeképpen 6083 kg papír és 287 kg kupak gyűlt 

össze.  

A fenti programok maradandó élményt, 

sok ismeretet, tapasztalatot jelentettek a 

tanulóknak az idei Fenntarthatósági 

Témahéten. Köszönjük, hogy részt vehettünk idén is a programsorozaton!  
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