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Ebben a tanévben második alkalommal szerveztünk Fenntarthatósági témahetet iskolánkban.  
A honlapon megjelentetett segédanyagok ismeretében, a község adta lehetőségek keretein 
belül – élve a helyi specialitásokkal – a pedagógusok ötletbörzét tartottak, majd 
összegyűjtötték, rögzítették a programtervezetet. A hét minden napjára tartogattunk érdekes 
eseményt, minden napnak adtunk egy izgalmas témát, s ezekhez szerveztük a programokat. 
2019. március 18-án, hétfőn a „TeSzedd!” akció keretében minden tanulónk és valamennyi 
pedagógusunk takarított, szemetet szedett az iskola környékén – belső és külső udvaron az 1. 
osztályosok - és a település frekventáltabb helyein – 2. osztály a Polgármesteri Hivataltól a 
Művelődési Házig terjedő járdaszakaszon; 3. osztály a Művelődési Ház udvarán; 4. osztályosok 
a község futballpályáján; az ötödikesek az iskola és a Közösségi Ház közötti járdasoron; a 
hatodikosok pedig a Fekete-múzeumtól a Rádió Múzeumig tartó útszakaszon - szedte a 
szemetet a zsákokba a csomagban érkezett kesztyűkkel. 
Az összegyűjtött, zsákokba kötött szemetet az iskola udvarán gyűjtöttük össze, majd vitettük 
el. 
2019. március 19-én, kedden a „Fenntartható közlekedés napja” alkalmából sok tanuló 
érkezett az iskolába kerékpárral és rollerrel (többen, mint a szokásos hétköznapokon). 
Valamennyi testnevelés órán tartottunk az udvaron kerékpár-versenyt, akadályversenyt. Az 1. 
tanulók plakátot készítettek erről a témáról. Az iskolarádió műsora a fenntarthatósági 
témahéthez kapcsolódott. 
2019. március 20-án, szerdán három-három osztály együtt, két tanítási óra alatt kisétált a 
Malomvölgybe, ahol a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megyei alelnöke, 
Bátky Gellért előadását hallgatták meg, majd a Tardos-Süttő útvonal mellett felállított 
békaterelőből békát gyűjtöttek s a közeli tóba engedtek. Erkölcstanórán az összevont csoport 
társasjátékot készített.  
2019. március 21-én, a Költészet világnapjával kapcsoltuk össze a témahetet: valamennyi 
osztály magyaróráján a költészet és a természet kapcsolatát beszéltük meg irodalmi alkotások 
felidézésével, elemzésével. Technikaórán az első osztályosok CD-ből teknőst készítettek – az 
újrahasznosítás érvényesítésére. 
2019. március 22-én Az Egészségnap és a Víz világnapja alkalmából Kiss Edina fogorvostan-
hallgató tarott előadást két csoportban valamennyi tanulónak az egészséges szájápolásról. A 
harmadikosok technikaórán az újrahasznosításhoz kapcsolódóan készítettek CD-teknőst. 
Osztályfőnöki és technikaórákon a víz fontosságáról beszéltünk a gyerekekkel. 
A hét folyamán folyamatosan zajlott az internetkereső-verseny, napközben rejtvényeket 
oldottak meg a tanulók, s az értékelés után ajándékot kaptak a legsikeresebbek. 
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