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Fenntarthatósági Témahét (  2022.04.25. – 04.29.)  

Beszámoló

Ökoiskolaként  kiemelten  fontosnak  tartjuk  a  környezettudatos  szemlélet
erősítését  a  diákok  és  az  iskola  valamennyi  dolgozójának  körében,  ezért
évről  évre  résztvevői  vagyunk  az  eseménynek.  A  témahéten  iskolánk
minden tanulója részt vett olyan tanórai, vagy tanórán kívüli foglalkozáson,
ami a fenntarthatóság jegyében zajlott.

Miről szerezhettek ismereteket a gyerekek?

Az  első és a második osztályosok wc papír gurigából készítettek tolltartót: Nézz szembe a
szemeteddel!- hasznosíts újra jelmondattal. Boncolgatták, hogy mit jelent a fenntarthatóság.
Az  egészséges  életmód,  környezetvédelem,  környezettudatos  emberi  viselkedés  témában
készültek  plakátok.  Emellett  a  vízről  hallgathattak  meséket,  valamint  beszélgettek  a
vízfelhasználásról,  készítettek  hulladékból  tolltartót,  megbeszélték  mit  jelent  bolygónk
számára a fenntarthatóság.
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A  harmadik  és  negyedik  osztályosok megismerkedtek  a  vízfogyasztás  fontosságával,  a
vízkísérletek  segítségével  tanulmányozták  a  víz  tulajdonságait,  viselkedését,  megbeszélték
miért  nevezzük  a  Földet  kék  bolygónak.  A  vízivás  népszerűsítésével  az  egészséges
táplálkozásban betöltött szerepét hangsúlyoztuk. Megtanulták az  Ó mely sok hal… kezdetű
dalt. Gyümölcsökből állatfigurákat készítettek, amit utána el is fogyasztottak. 

Az  ötödik és a hatodik osztályokban a digitális  alprogrami foglalkozásokon a Pont Velem
programot  népszerűsítettük.  Játékokat,  hangszert  készítettek  hulladékokból,  illetve  a
műanyag, mint veszélyforrás témában kutakodtak. A hét mottója számukra: Tarts rendet a
hulladékok között! Az egészséges táplálkozás jegyében okostányért is készítettek.
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A  hetedik  osztály a  Lázár  Ervin  program  keretében  majorlátogatáson  vett  részt,  ahol  a
gyakorlatban is tapasztalhatták a fenntartható életmód fontosságát. 

A  hetedikesek  és  a  nyolcadikasok megvizsgálták  az  élelmiszerhulladék  csökkentésének
lehetőségeit,  megismerték  a  tudatos  vásárló  12  pontját.  Beszélgettek  az  élelmiszereink
összetevőiről. 

A felsősök meghallgatták Áder János köztársasági elnök üzenetét.

Ezen  a  héten  szerveztük  meg  az  egészségnapot  is  iskolánkban,  ahol  rengeteg  mozgásos
programon  vehettek  részt  tanulóink:  reggeli  torna,  sportversenyek,  ügyességi  feladatok,
kötélhúzás, fitness, nordic walking: séta az erdőben. A mozgás mellett hangsúlyt fektettünk az
egészséges  táplálkozásra,  valamint  a  függőségek,  szenvedélybetegségek  megelőzésének
hangsúlyozására.

Gyűjtéseink a hét során:

- PontVelem  okosprogram  keretében  használt  elemeket,  mobiltelefonokat
gyűjtöttünk.

- Papírgyűjtést szerveztünk, összesen 2148 kg papírt gyűjtöttünk.
- (Neveztem  iskolánkat  a  használt  sütőolaj  gyűjtésre  is,  ami  a  PontVelem

okosprogram keretében történne, ha elfogadják a jelentkezésünket.)

Zöld Őrjárat: 

A témahéten minden osztályban két tanuló viselte a Zöld Őrjárat kitűzőt, ügyeltek, hogy a
termekben ne égjenek feleslegesen a villanyok és a vécékben ne folyjanak a csapok. Felhívták
a figyelmet a papírtőrlők takarékos használatára. Figyeltek az iskola épületében és az udvarán
a növények védelmére. Felügyelték az osztályok rendjét. Felhívták a figyelmet a kukák helyes
használatára, felszólították a szemetelőket. A héten tapasztaltak összegzése alapján szeretnénk
ezt a jövő évtől állandó őrjáratként bevezetni.

Pozsegovitsné Schvarcz- Fekete Szilvia
ökoiskola koordinátor


