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Számunkra hagyomány, hogy iskolánkban minden tanévben témahetet szervezünk a 

diákoknak, különböző kérdésköröket feldolgozva. Foglalkoztunk már az egészséges 

életmóddal, a környezetvédelemmel, korábban csatlakoztunk a digitális témahét országos 

programjaihoz is. 

A 2018-2019-es tanévben újra a természettel, a természetvédelemmel szerettünk volna 

foglalkozni, így csatlakoztunk a szintén országos kezdeményezésű Fenntarthatósági 

Témahéthez. 

Február 12-én két kolléga részt vett Szegeden a Témahéttel kapcsolatos tájékoztatáson, 

ami sokat segített a programok megszervezésében, hasznos ötletek cseréltek gazdát a résztvevő 

iskolák között. 

Tradíció nálunk, hogy a témaheteket az 5. és 6. évfolyamokon tanuló diákoknak 

szervezzük meg, az érintett osztályfőnökök vezetésével. Törekedtünk arra már a szervezés 

során, hogy a gyerekek ne csak a tanórákon 

találkozzanak a fenntarthatóság témakörével, ezért 

minden napra szerveztünk délutáni programot is. 

A Fenntarthatósági Témahét kapcsán 

meghirdetett Zöldokos kupába egy 8. évfolyamos 

csapatunk nevezett, akik kiemelkedően teljesítették 

az első három internetes fordulót, így bekerültek a 

március 22-én Kunszentmiklóson megrendezett 

Bács-Kiskun megyei elődöntőbe. Külön büszkeség 

ez számunkra, hiszen először indítottunk csapatot 

ezen a megmérettetésen.  
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Témahetünknek a „Túl a hulladékhegyen” alcímet adtuk, mely jelezte, hogy elsősorban 

a hulladékkezeléssel, a szemét keletkezésének megelőzésével szerettünk volna foglalkozni, de 

a délutáni foglalkozásokon megjelent a fenntartható közlekedés népszerűsítése is. 

Március 19-25 között rendeztük meg iskolánkban a programokat, foglalkozásokat. A 

tanórák megszervezésénél minden szaktanár jelezte az előzetesen megtartott értekezleten, hogy 

a saját tantárgyán belül milyen résztémával kapcsolódik majd a témahéthez. Ezen felül minden 

érintett napra külön délutáni programot is szerveztünk.  

Március 19-én délután Kiss Tamás biológus érkezett iskolánkba és egy figyelemfelhívó 

előadást tartott a hulladékkezelés problémáiról, a közös felelősségvállalásról és a 

lehetőségekről. A diákok téma iránti érdeklődését mutatta, hogy közel 50 tanuló hallgatta végig, 

hogyan kellene megelőzni és helyesen kezelni a keletkezett hulladékmennyiséget.  

Március 20-án szerdán 

délután biciklitúrára hívtuk a 

diákokat. Három kísérő 

pedagógussal 18 diák indult 

útnak Kiskunhalasról, az iskola 

elől Pirtó irányába a 

bicikliúton. A program célja 

nem csupán a kerékpáros 

közlekedés népszerűsítése volt, 

hanem a szemétszedés is. 

Csatlakozva a Te szedd 

akcióhoz, útközben megálltunk a 

kiskunhalasi Sós-tónál, ahol 

összegyűjtöttük, és zsákokban 

elhelyeztük az eldobált szemetet. 

Lelkesedve tapasztaltuk, hogy a 

városban többen is csatlakoztak 

ehhez a felhíváshoz. Tanulónk 

mind a biciklizést, mind a 

szemétszedést élvezték, a szeles, 

hűvös idő ellenére jó 

hangulatban telt a délután. 
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Március 21-én kézműves 

foglalkozást szerveztünk a 

jelentkező diákoknak. A 

résztvevők tönkrement CD 

lemezekből és ruhaanyagokból 

készítettek bagoly formájú 

tartókat. A diákok rendkívül 

élvezték ezt a programot, nagyon 

sok madár készült, melyek azóta is díszítik az osztálytermeket. 

Március 22-én megmozdítottuk az egész iskolát! A szervezők felhívására az intézmény 

körüli utcákat tisztítottuk meg a 

szeméttől. Minden osztály részt 

vett ebben a kezdeményezésben, 

így gyorsan tisztává tudtuk 

varázsolni környezetünket.  

Kihasználva az országos 

felhívást, felvettük a kapcsolatot 

a MÁV Kiskunhalasi 

Állomásvezetésével, hogy 

helyszíni látogatást tehessünk náluk. Az előzetes egyeztetés után március 22-én pénteken 

diákjaink körbejárhatták a vasútállomást, megnézhették a váltókat, a legújabb mozdonyokat. 

Örülünk, hogy sikerült azt a 

lehetőséget kihasználnunk, egy színes 

és érdekes programmal bővült így 

témahetünk. 

A témahét záró eseménye a 

március 25-én délután megrendezett 

akadályverseny volt. A résztvevő 

osztályok 15 fős csapatokkal 

képviselték magukat. Az előzetesen 

meghirdetett feltételnek, miszerint zöld 

pólóban kell érkezni, mindenki eleget tett. Bemelegítő feladatként a csapatoknak az iskola 

területén elrejtett, környezetvédelemmel kapcsolatos szimbólumokat kellett összegyűjteniük. 

Ezután az előre elkészített menetlevelekkel az osztályok elindultak az állomások között.  



4 
 

Öt állomáson várták az 

osztályfőnökök, segítő 

pedagógusok a diákokat 

különböző játékos feladatokkal: 

PET palack dobási verseny 

kukába, keresztrejtvény, videó a 

szelektív hulladékkezelésről 

kérdésekkel, szelektív 

hulladékok szétválogatása időre, ökotivity. Az akadályverseny végén élő képeket készítettünk, 

minden osztály megformázta az újrahasznosítás szimbólumát, melyről felvétel készült. A 

diákok rendkívül jól érezték magukat a versenyen, a feladatokat minden osztály ügyesen 

teljesítette. 

A Témahét ideje alatt 

„szemét-selfie” fotóversenyt 

hirdettünk. A felhívás célja, hogy 

a diákok olyan selfie-ket 

készítsenek magukról, amelyen 

éppen szemet dobnak ki a 

kukába. Nagy sikert aratott a 

felhívás, az elkészült fotókat az 

iskola képújságjában és honlapján is közzétettük. 

Iskolánkban a témahetek kapcsán az adott kérdéskörrel kapcsolatosan a programok előtt 

bemeneti mérést, utána pedig kimeneti mérést végzünk minden évben, hogy a témahét 

hatékonyságát kézzel fogható eredményekké tegyük. A kérdéssor egyik fontos eleme volt, hogy 

tesznek-e különbséget a diákok szemét és hulladék között. A többi kérdés 

hulladékmegelőzéssel, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információkat tartalmazott. A 

kimentei mérések eredményeit 

feldolgozva minden osztálynál 

pozitív tudásnövekedés mutatható 

ki a témahét után. Legnagyobb 

előrelépés a szemét és a hulladék 

fogalmának szétválasztásánál 

mutatkozott. A kimeneti mérésből 

kaptunk visszajelzést a diákok 
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élményeiről is. Jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy a 

résztvevő gyerekek többsége lelkesen fogadta a 

programokat. legnagyobb sikert a kerékpártúra, a 

szemétszedő akciók és az akadályverseny aratta. 

Természetesen azt is vizsgáltuk, hogy a diákok 

szemeteléssel, szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos attitűdje hogyan változott, amiben szintén 

pozitív előrelépést figyeltünk meg.  

A témahét megszervezése, eredményes lebonyolítása a gyerekek visszajelzései és az 

elkészült fotók alapján egyértelműen sikeres. Megtérült a munkánk. 

Mottónk: Vidáman, játékosan környezetünk védelméért! 

 

Diákjaink írták a témahétről: 

„Idén is eljött hozzánk Babi néni és ezúttal egy édes kis baglyot készítettünk. 

Újrahasznosítottunk rengeteg karcolt és használhatatlan CD lemezt. Ezúttal is rengeteg 

gyönyörű munka készült. Az én véleményem szerint mindenki jól érezte magát.” 

 

„Kitti nénivel és a többiekkel az 5. óra után 

lementünk az udvarra szemetet szedni. Közben 

szelfiztünk, amit a nap végén feltöltöttünk a 

csoportba. Nagyon jó volt, jól szórakoztunk.” 

 

„Nekem az akadályverseny tetszett a legjobban. A 

sok programnak köszönhetően sok tudást szerzett az 

osztály pl.: a kiselőadáson, így meg is nyertük a 

másik osztály ellen az akadályversenyt!” 

 

„A MÁV fogadott minket egy látogatásra, amelyen az új Stadler vonatokkal mentünk és sok 

érdekességet megtudtunk. A sínváltónál is jártunk és kipróbáltuk, elég nehéz volt.” 


