Beszámoló a Fenntarthatósági témahét programjának megvalósításáról
Intézményünk az ajkai Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium
József A. utcai telephelye. Iskolánk második alkalommal vett részt a témahét programján.
A regisztrált osztályok és tanulók számát jócskán
túlléptük a megvalósítás során. A telephelyen 16
alsós osztály tanul, 370 fővel. Ezek mindegyike
részt vett a témahét programján. A pedagógusok
felkészítésén az idén nem vettünk részt.
A témahetet megelőzően a kollégák facebook
csoportjában

ötletelések

kezdődtek

arra

vonatkozóan, hogy hol, milyen weboldalakon találhatunk alkalmas anyagokat, kisfilmeket,
teszteket, feladatlapokat a témához kapcsolódóan.
Az iskolavezetés döntése alapján a heti programon
belül egy teljes témanapot fordított minden osztályunk
a projekt megvalósítására. Ezen a napon az 1-2.
évfolyam osztályai többnyire a Mit mesél a természet?
c. óravázlat alapján ismerkedtek az évszakokkal.
Nagyon tetszett a gyerekeknek a mese, sok gondolatot

1. ábra Illusztráció készül a 12 hónap meséjéhez

ébresztett bennük, ami napokig foglalkoztatta őket.
Több osztályunk is elkészítette a 12 hónap posztereiből a személyre szabott éves
falinaptárát. A közös tervezés és együtt munkálkodás kiválóan
fejlesztette

osztályközösségeinket.

együttgondolkodás

során.

Nagyon

Jó

hangulat

tetszett

alakult

ki

az

a

gyerekeknek az Évkör játék. Első olvasásra nem
tudtam elképzelni ennek megvalósítását másodikos
gyerekekkel, de alapos előkészítés során egy-két
kivétellel hibátlan sorrendben álltak fel a gyerekek.
2. ábra A készülő naptár

Nagy élmény volt számomra is.

egyik lapja

Egyik első osztályunk papírvirágokat készített

és

újságpapírból

karkötőt sodortak. E témák szorosan kapcsolódtak környezetünk megismeréséhez,
védelméhez. A kézműves foglalkozások során újrahasznosítható anyagokból alkottak. A
gyerekek élvezték a kooperatív munkavégzést, ügyeskedtek a papírmunkákban, elméleti és
gyakorlati

tudásra

is

szert

tettek.

A

feladatok

erősítették

a

gyermekekben

a környezettudatosságot, emellett sok új és hasznos tudással gazdagodtak.
A 3-4. évfolyam osztályai főként a Piacon vagy szupermarketben c. projektet valósították
meg. Az ötletek nagy részét az ajánlásokból merítették a kollégák. Árusokat, boltosakat
kérdeztek meg a tanulók - minden csoport különböző feladatot kapott. Az árusok, boltosok
kedvesek, segítőkészek voltak, s ráadásul kóstolót is
kaptak a gyerekek néhány helyen.
A gyerekcsoportok beszámolója, valamint rajzok,
versek, rajzfilmek,

játék

segítségével

tették

színesebbé, szemléletesebbé a tudatos vásárlói
szokások kialakítását.
Két osztályunkban önkéntes segítő színesítette a
3. ábra Egyik osztályunkban önkéntes segítő

programot.

színesítette a programot

A témahéten ünnepeltük a Föld napját. Első osztályosaink
ellátogattak a városunkban működő Zöld óvodákba, ahol a
már több éve működő „Zöld folyosón az óvodából az
iskolába”

című

Jó

gyakorlatunk

alapján,

közös

programokon vettek részt a nagycsoportos óvodásokkal.

A napköziben egy másik Jó gyakorlatunkat valósítjuk meg 4. ábra A Föld napján az óvodában
minden esztendőben ezen a héten, mely a „Zöldben a
Földért!” Ki mondta, hogy nem tudod jobbá tenni a világot?
címet viseli. Ennek keretében az idén minden osztályunk egy
totót töltött ki, az eredményesen kitöltők között ajándékokat
sorsoltunk ki. Egy délután megtisztítottuk iskolánk udvarát a
szeméttől.
5. ábra Szemétgyűjtés a patakparton

Az

iskola

melletti

Torna-patak

partján

is

járőröztünk és takarítottunk. Nagy örömünkre csak kevés hulladékot találtunk, ami jelzi,
hogy odafigyelnek kis tanítványaink közvetlen környezetük tisztán tartására.
A szelektív hulladékgyűjtési versenyben iskolai szinten használt elemet és pillepalackot,
telephelyi szinten papírhulladékot gyűjtöttünk. Együttműködési megállapodásunk van a helyi
Avar Kft.-vel, aki átveszi és elszállítja a gyűjtött papír és pillepalack mennyiséget.
Az eredmények:
Papírgyűjtés /József A. u./: 13.183 kg
Kupak

: 267.773 db

Palack

: 12.457 db

Elem iskolai éves gyűjtés:

2646 kg

Elem: Az országos versenyben II. helyezést ért el iskolánk.

6. ábra Pillepalack gyűjtés

Tudatosan erre a hétre időzítettük az Avar Kft. telephelyvezetőjének előadását a vállalat
munkájáról és a hulladékkezelésről, a 2.c osztályosok számra, akik az őszi hulladékgyűjtő
eredményük alapján nyerték ezt a lehetőséget.
Egy osztályunk a jövő városát is elkészítette makettból, utakkal, legó emberekkel,
járművekkel, fákkal, autókkal, parkokkal, ÖKO házakkal népesítettek be. A szülők is
bekapcsolódtak, mert otthon készítették el a gyerekekkel közösen a házakat a maketthez.
Angol Óra anyaga: shopping in a market. Piacon volt.
A Jobb Veled a Világ Alapítvány által indított mozgalomhoz csatlakozva az Énekelj a Földért
kezdeményezésben vettünk részt.
„Az esemény lényege az volt, hogy a Föld napja alkalmából énekléssel hívtuk fel a figyelmet a
környezetvédelemre és egy fenntartható életmód, gondolkodásmód mellett való
elköteleződésre.”
A közös éneklésben 4 osztállyal, kb. 100
tanulóval vettünk részt.

Három osztályunk kigyomlálta és új növényekkel telepítette be az iskola udvarán található
sziklakerteket.

7. ábra Munkában a sziklakert gondozói
Összegezve a témahét eseményeit, elmondhatjuk, hogy rendkívül tartalmas programokon
vettek részt tanítványaink. A Fenntarthatósági Témahét programja és moduljai kiválóan
segítették és kiegészítették a már régi hagyományokkal rendelkező Föld napi
programhetünket. Az Örökös Ökoiskola cím birtokosaként fontosnak tartjuk, hogy ezeken a
programokon évről évre részt vegyünk, ezzel is hozzájárulunk intézményünk környezeti
nevelési céljainak eléréséhez és jövőképének megvalósulásához.
Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk a témahét programján!
Ajka, 2018-06-07

Simonné Kósa Zsuzsanna
A Környezeti nevelési munkacsoport vezetője

