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2018. április 23-27. 

Korunk egyik legfontosabb kérdése, a globális felmelegedés több tudományág szakembereit 

foglalkoztatja. Nem lehet elég korán kezdeni a sürgető problémák megismerését. Iskolánk diákjai és tanárai 

– a Fenntarthatósági Témahét keretében – ezen a héten különösen nagy figyelmet fordítottak a természet 

megóvásának témájára. A természettudományi munkaközösség úgy döntött, nem készen kapott 

óratervekkel dolgoznak, hanem egy saját projektet valósítanak meg, kifejezetten a rendelkezésünkre álló 

laboratóriumi eszközökre építve, a tanórák rendjéhez és a tananyaghoz igazítva.  

A hétfői iskolagyűlés egyben nyitánya volt a témahétnek, amelyen egy természetfilm megtekintése, 

valamint egy stúdióműsor szerepelt. Az intézmény folyosóján a hét minden napján önkéntes környezetvédő 

tanulók dolgoztak a szünetekben, akik mindenféle hulladékanyagból különböző használati, illetve dekorációs 

tárgyakat készítettek, bizonyítva kreativitásukat és ügyességüket. A munkába bárki bátran 

bekapcsolódhatott, az elkészült termékeket kiállítottuk. 

 

Egyéni előadásokkal is készültek tanulóink-tanáraink az órákra: szó volt a jövő autójáról, az energiatermelés 

lehetőségeiről, a levegőszennyezés okairól, a víz jelentőségéről, a savas esőről, valamint a 

hulladékkezelésről. Egy tizedikes csapat kitelepült kísérleti felszereléssel a Vajas partjára, hogy személyesen 

vegyenek mintát annak vizéből. A teszt kimutatta, hogy a csatorna vize tiszta, akár iható is lehetne. 



  

 

A természettudományos munkaközösségben dolgozó kollégák (Szeleczki Attiláné, Hajduné Dienes 

Szilvia, Gyimesi Erzsébet, Kenyeresné Horváth Andrea, Horváth László) segítségével a diákok a 

környezetvédelem legjelentősebb kérdéseivel foglalkoztak.  

 



 

Szerveztünk egy filmklubot is Thule Tuvalu címmel: a Grönlandon, illetve a Csendes –óceánban fekvő, 

egymástól nagyon távol fekvő kis szigeteket a globális felmelegedés veszélye egyaránt fenyegeti. Az egyiknél 

olvad a jég, a másiknál folyamatosan emelkedik a tengerszint, ezért fennáll a veszélye, hogy a szárazföld egy 

része eltűnik. Erről a szomorú jelenségről szólt a film. 

Szakmai kérdésekben jártas előadót is vendégül láttunk a héten: Hárfás Zsolt energetikai mérnök, 

okleveles gépészmérnök tartott előadást a megújuló energiaforrásokról, valamint az energiafelhasználás 

különböző módjairól külföldön (Németországban) és Magyarországon.  

 



Április 27-én zárult a témahét, sorsolással döntöttük el, ki lesz az, aki a „Hulladékból termék” 

elnevezésű projekt résztvevői közül jutalomban részesül. 

 

Érdeklődő diákokból, hozzáértő tanárokból és lelkes támogatókból volt elég ezen a héten, a sikereken 

felbuzdulva úgy látjuk: a következő tanévben is csatlakozni fogunk a témahéthez. 

Hisszük, hogy ha ebben a korban megismerkednek a fiatalok a környezetvédelem fontosságával, 

netán a későbbiek folyamán egyetemi tanulmányaik során is foglalkoznak majd vele, akkor nem kell félnünk 

attól, hogy eltűnnek bizonyos települések, kihalnak egyes állat-és növényfajok, kipusztulnak az erdők, vagy 

egészségünkre káros anyagok kerülnek környezetünkbe a felelőtlen emberi magatartás miatt.  

 

Melléklet: A témahét programja táblázatban 



FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT (2018. 04.23-27.) 
 

 hétfő (04.23.) kedd (04.24.) szerda (04.25.) csütörtök (04.26.) péntek (04.27.) 

1. 
 

 Az energiatermelés 
lehetőségei (HL, 11.B, 
020) 

A Vajasból vett vízminták 
vizsgálata (HDS) 10. évf. 
kémia fakt, terepgyak. 
/207 

Globális problémák (K. Zsolt, 12.A, történelem, 
122)  

 

2.  
 

 Az energiatermelés 
lehetőségei (HL, 11.C, 
020) 

A levegőszennyezés okai 
(SzAné) 
(10. évf. biológia fakt, 
207) 

  

nagyszünet 
9.25-9.45 

„Hulladékból 
termék” 
(folyosó) 
10. évf. beosztás 
szerint 2-3 fő) 
 

„Hulladékból termék” 
(folyosó) 
10. évf. beosztás 
szerint 2-3 fő) 

„Hulladékból termék” 
(folyosó) 
10. évf. beosztás szerint 
2-3 fő) 
 

„Hulladékból termék” 
(folyosó) 
10. évf. beosztás szerint 2-3 fő) 
 

„Hulladékból termék” 
EREDMÉNYHIRDETÉS 
(stúdió) 

3. 
 

MEGNYITÓ, 
Műsora 
díszteremben 
(GYE, LE) 

  Életünk a víz (GyE, 12.B, biológia,216)  

4. 
 

 Filmklub 
(Thule Tuvalu) 
10.C. 2fő/ osztály, 
könyvtár 

  Hárfás Zsolt: 
Megújuló 
energiaforrások, 
globális 
klímavédelem 
(ea. a díszteremben a 
10-11. évfolyamnak) 

 

5. 
 

     

6. 
 

A jövő autói (HL, 
11. fizika fakult. 
020) 

  A hulladékkezelés 
(SzAné, 12. évf. 
biológia fakt., 207) 

  

7. 
 

     

 


