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 Iskolánk ebben a tanévben is csatlakozott a Fenntarthatósági Témahét programjaihoz, 

melyen intézményünk összes tanulója aktívan vett részt. 

 A hetet „videós” nappal indítottuk. Oktatófilmeket néztünk meg a vízről, melyekkel 

ráhangolódhattak a gyerekek az egész hétre. A kisebbek a filmecskék segítségével 

megismerkedtek a fenntartható vízgazdálkodással, a víztisztítás folyamatával. Azzal, hogy 

milyen előnyei vannak a csapvíz fogyasztásának, és azzal is, hogy mi veszélyezteti a 

vízbázisokat, illetve hogyan védhetjük meg azokat. A felsőseink pedig felidézhették, 

kiegészíthették ismereteiket ezek segítségével. 

Hasznos információkkal lettek 

gazdagabbak diákjaink a Köztársasági elnök úr 

által tartott tanórán elhangzottakkal is. Sokan nem 

is gondolták, hogy mennyi vízre van szükség 

kedvenc ruhájuk, élelmiszerük előállításhoz vagy a 

világ különböző pontjain, de akár Magyarországon 

is mekkora problémát jelent/jelenthet a vízhiány, 

annak ellenére, hogy sokszor szóba került 

tanórákon vagy spontán beszélgetések közben is a víztakarékosság fontossága. 

A nap végén tanulóink az újonnan szerzett vagy felelevenített ismereteiket egy TOTÓ 

segítségével ellenőrizhették. 

 

A keddi napon a Jeli arborétumba látogattunk, ahol 

nemcsak a csodás környezettel, az arborétum létrejöttével, 

növényeivel ismerkedtünk. Érdekes előadást hallhattunk a 

vizes élőhelyekről, azok védelméről és az erdei környezetbe 

illeszkedő, szelektív mélygyűjtéses hulladéktároló rendszer 

működéséről. 

 

 

 



A hét további napjait is színes programokkal, izgalmas eseményekkel, kísérletekkel 

töltöttük meg. Szinte az összes tantárgyba, tanórába „belecsempésztük” a VÍZ témakörét. 

Többek között különböző víztípusokat vizsgáltunk. Vízzel kapcsolatos versekkel, 

mesékkel, közmondásokkal foglalkoztunk. Vízzel kapcsolatos dalokat hallgattunk. 

Számításokat végeztünk azzal kapcsolatban, hogy mennyi vizet spórolhatunk, ha fürdés helyett 

a zuhanyzást választjuk. Mennyi víz vesz kárba, ha a csöpögő csapot nem javíttatjuk meg. Vagy 

fogmosás közben mennyi víz folyik el feleslegesen, ha nem zárjuk el a csapot. 

   

 

Ismerkedtünk vizes élőhellyel is. A közeli folyónál végeztünk méréseket, 

tanulmányoztuk annak élővilágát. 

 

 

 

 



Rajzok, figyelemfelkeltő plakátok készültek a vízvédelem és a víztakarékosság 

fontosságáról.   

Természetesen rengeteget beszélgettünk az ésszerű vízgazdálkodásról, hogyan 

lehetséges az, hogy a Földön vannak olyan helyek, ahol nincs egészséges ivóvíz. Ötleteket 

gyűjtöttünk, hogyan lehet spórolni a vízzel az iskolában és otthon.  

Nagyon élvezték alsósaink, amikor mindenki vízcseppnek képzelhette magát és 

elmesélhette az utazását. A témához kapcsolódó játékos, digitális feladatok is a kedvencek közé 

tartoztak. 

 

 

Ebben a tanévben a hagyományos 

szavalóversenyünket is a Fenntarthatósági 

Témahéthez igazítottuk. A tanulók természettel 

kapcsolatos versekkel nevezhettek. Így hallottunk 

verseket többek között ürgéről, bükkfát gyógyító 

harkályról és erdőről is. 

 

A Témahét kísérő rendezvényei közül ZöldOkos Kupa Magonc versenyén 4 csapatunk 

indult. Nagyon szoros versenyen mérték össze 5. és 6. osztályos tanulóink által alkotott 

csapatok tudásukat. 

 

Idén is csatlakoztunk a TeSzedd! szemétszedési akcióhoz. 

Tanulóink tanárok segítségével megtisztították az iskola környékét, 

a közeli erdős részt és az útmenti árkokat. 

 

 


