
Fenntarthatósági témahét az Eötvösben 

A Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos 

Általános Iskola beszámolója 

Iskolánk, a Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos 

Általános Iskola idén is csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett 

Fenntarthatósági Témahéthez, mely során tanulóink színes programok, előadások és tanórák 

során bővíthették ismereteiket az Egészség és Jóllét témakörében. 

Fenntarthatósági hetünk a Happy Héttel vette kezdetét, 

diákjaink figyelmét a vízbárral hívtuk fel a víz és a 

vízfogyasztás fontosságára, ahol déligyümölcsökkel 

ízesített frissítőt fogyaszthattunk. Még ezen a napon 

előadást hallhattunk a méhek életéről és a 

környezetünkben betöltött fontos szerepükről méhész 

előadónktól. Délután az alsós diákok megtekintették a 

Mézengúz című filmet, illetve méhecske vadászatot 

hirdettünk. Azért, hogy külsőségeinkben is megjelenítsük a 

téma fontosságát, ezen a napon sárga színbe öltöztünk. 

 

 

 

 

A keddi nap a víz témakörben telt, diákjaink 

Masaru Emoto professzor A víz üzenete 

előadásával ismerkedtek meg filmvetítés 

során. A nap színéül a kéket választottuk, az 

alsó tagozatosok elveszett vízcseppek után 

kutattak.  

 

 Szerdán rendeztük meg 

hagyományos Egészség-napunkat, 

melynek során minden osztály több 

előadást hallgathatott meg az 

egészség és biztonság témakörében. 

Előadóink között voltak rendőrök, 

orvosok, táplálkozási szakértő, 

kozmetikus, fogorvos, vízügyi 

szakember. A nyolcadikosok 

érzékenyítő beszélgetésen vettek részt 

egy látássérült fiatalember látogatása 

alkalmával. A humoros, érdekes előadásokat nagyon élvezték a gyerekek. Az egészség 

jelképéül a piros színt viseltük. 

  



 

 

A fehér nap témája a szelektív hulladékgyűjtés, 

a veszélyes hulladékok és a vegyi anyagok 

voltak. Válogattunk vegyes hulladékot, 

megtanultuk a vegyi anyagokat jelző 

piktogramok jelentését. Galambosné Király 

Emőke tanárnő vezetésével a felsősök kémiai 

kísérleteket mutattak be az aulában.  

 

 

  

Témahetünket pénteken a zöld nappal 

zártuk. Átadtuk a meghirdetett 

pályázatok díjait, illetve iskolánk diákjai 

által készített színvonalas, 

környezetvédelmi témájú előadásokat 

hallgattunk angol és magyar nyelven.  

 

 

Az előadások után került sor az új mini 

madárbarát tanösvény felavatására az 

udvaron, mely Pálosi Hajnalka tanárnő 

segítségével készült el. Az egészséges 

életmód jegyében ezen a napon több 

osztályunk is csatlakozott a városi 

sétához.  

 

 

A hét során fontos információkat olvashattak diákjaink a faliújságokon a víz fontosságáról, a 

tanítási órákon interaktív oktatóanyagok segítségével dolgoztuk fel az Egészség és Jóllét, a 

Víz és a Fenntartható környezet témakörét. 

 

 

Szombaton sok diákunk vett részt a 

százhalombattai Hulladék-kommandó 

Társadalmi Járőrszolgálat által, a Víz Világnapja 

alkalmából meghirdetett önkéntes takarítási 

kampányban. 

 


