
Fenntarthatósági témahét 

A tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola a Fenntarthatósági Témahetet összekapcsolta a 

teremtésvédelemmel. Több éve részt veszünk a Témahéten, mint „Örökös Ökoiskola” címmel 

rendelkező intézmény fontosnak tartjuk  a természet megismerését, védelmét és a teremtett 

világ megőrzését. Ezen a héten osztályaink a tanítási óráikon foglalkoztak a következő 

témákkal:  

 Kinek köszönhetjük ételeinket? 

- Tizenkét hónap 

- Globális problémák a mindennapokban 

- Tudatos vásárlás stb. 

 Részt veszünk a tematikus diákpályázaton, alsó tagozaton: Egy doboznyi természet, felső 

tagozaton: Ahol a fák égig érnek címen. 

Az alsó tagozatos osztályok Mit mesél a természet? témakörben A tizenkét hónap című 

újgörög népmesét dolgozták fel. 

A gyerekek négy csoportot alakítottak, minden csoport egy-egy évszakot dolgozott fel játékos 

feladatok segítségével. A mesehallgatás alatt készítettek egy „évszak fát”, majd élőképet 

alkottak. 

A negyedik osztály a tudatos vásárlás projektet valósította meg a környezetismeret órák 

keretei között. Kimentek a helyi piactérre és a bolt előtti zöldség-gyümölcs árushoz. 

Megnézték az árukészletet, a napi árakat, alkudtak és vásároltak. Végül betértek egy helyi 

élelmiszerüzletbe is. 

Pályáztak a „Cipősdoboznyi természet” című kiírásra. Az erdőtelki arborétumban is tettek 

látogatást és az erről készült beszámolót, gyűjteményt, képeket és rajzokat nyújtották be a 

pályázati anyagba. 

A felső tagozatosok projekt óra keretében beszélgettek napjaink legsúlyosabb problémáiról a 

Földön: globális felmelegedés és következményei, anyag - és energiaválság, túlnépesedés.  

A téma fontosságát hangsúlyozva riasztó és sokkoló képeket is néztek a környezet 

szennyezésről. 

Megbeszélték, hogy közvetlen környezetünk és a Föld védelme mindannyiunk feladata.  

Felmérést is készítettek arról, hogy egy nap alatt mennyi élelmiszer-hulladék keletkezik egy 

osztályban, illetve mennyi étel marad meg a konyhán. Következtetéseket vontak le: csak 

annyi ételt vegyünk magunkhoz, amit el is fogyasztunk, tudatosan kell vásárolni, a szép 

csomagolás ne csábítson el bennünket. 

Felidéztük, hogy régen, amikor még nem volt ennyi gyógyszer, az emberek a természet 

„erőit”, gyógynövényeit használták a betegségek leküzdésére. 

Iskolánkban működő természetvédő szakkör tanulói részt vettek egy pályázaton „Green team” 

csapatnévvel. Kiválasztottak az iskola udvarán egy öreg kocsányos tölgyfát, ami a 

legközelebb állt szívükhöz. Lerajzolták a fát, elkészítették a pontos helyét ábrázoló térképet és 

egy fogalmazást is írtak róla. 

A gyerekek örömmel, aktívan vettek részt az órákon. Sok hasznos, új információval 

gazdagodhattak. A hét végére minden gyermek ígéretet tett, hogy még jobban vigyáznak 

környezetükre és odafigyelnek a Föld védelmére. 



Ezen a héten nyitott templomok estéjét rendeztünk, elektromos és papírhulladékot gyűjtöttünk 

és fórumot rendeztünk ebben a témában. 

A településszépítő program lehetőségeit kihasználva iskolánk kerítését festéssel újítottuk meg, 

ugyanezt tettük a Papszász kert szabadtéri fabútoraival is. Virágokat, bokrokat, tujákat 

ültettünk az iskola udvarán, újjá varázsoltuk sziklakertünket, sőt kerékpártárolók számát is 

gyarapítottuk. A templomkertet is szépítettük az ezüstfenyőkkel és virágokkal. Mindez 

gyerekek, pedagógusok, szülők keze nyomán valósult meg. Az alsó tagozat a 

szemétszedésben jeleskedett. 

Magunkénak valljuk: „Tisztelni a teremtésbe írt törvényeket és a dolgok természetéből fakadó 

kapcsolatokat a bölcsesség kezdete és az erkölcsi élet alapja.” 


