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FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 

- Megjelent A TÉMAHÉT a tanítási órákon, az osztályfőnöki- és tanuló szobák ideje alatt.  

- A Humán Munkaközösségben már februárban beszéltünk róla, kiváló digitális anyagokat és ötleteket 

kaptunk, egymást is segítettük. 

- Magyar nyelv és irodalom órán gyűjtöttünk vízzel kapcsolatos szólásokat, közmondásokat.  

- Vízi állatokat ábécé sorrendbe rendeztünk. A diákok gyűjtöttek verseket, melyek valamilyen formában 

kapcsolódtak a vízhez, s felolvasásra került Lehoczky János: A vizek fohásza verse.  

- Történelemtanárunk tanórán tudta érzékeltetni elődeink életében a víz jelentőségét. Az ókori népeknél 

például az életet jelentette a víz közelsége. Nem véletlenül az első települések is folyók, patakok 

mellett jöttek létre. 

- Informatika tanórán 5 vagy 3 kérdéses (évfolyamtól függően) feladatlapot/tesztlapot készítetett a 

tanárnő Word program segítségével, ahol a téma a víz körül forgott. 

- Vizuális kultúra tanórán, az adott témák rajzos feldolgozása történt; ’ Víz nélkül nincs élet’ témában. 

Három rajz feltöltésre került a honlapra: Bódi Dóra 6. b, Tóth Míra 5. o., Szegedi Dorina 8. b osztályos 

tanuló munkája. 

- Etikaórán lehetőség volt az alábbi aktuális témák változatos feldolgozására:  

Túl nagy lábon élünk? - A túlfogyasztás jelentése, jellemzői; Az emberi tevékenység negatív hatásai a 

környezetre; Mértékletesség, tudatosság 

Tényleg szükség van rá? - Tudatos vásárlás; Környezettudatos szemlélet 

Rajtunk is múlik! - A jelen környezetszennyezési problémái és megoldásaik 

- A víz fontosságánál láttuk leginkább azt, hogy szinte minden gyerek érzékeli, hogy vigyáznunk kell 

az életet jelentő vízre. 

- A témahét keretében belül, a feladatokban az iskola minden osztálya kivette a részét valamilyen 

formában. 

- Mivel kiemelt szerepe volt a héten a víznek: digitális eszközön videókat néztek meg a gyerekek, 

valamint érdekes tények hangzottak el, amikről eddig nem hallottak. 

- Plakáton, szórólapokon, hívták fel egymás és mások figyelmét arra,hogy a víz mennyire kincs az 

emberiség,az állatvilág és a Föld szempontjából.(plakátok,rajzok,fotók,3d plakát lett beküldve több 

pályázati kiírásra a Happy hét oldalán keresztül) 

- A vízfogyasztást saját készítésű poharukkal illusztráltuk. Elindítottuk a Vízizsaru Szolgálatot 

akiknek az volt a feladata, ahogy ellenőrizzék, megfelelő mennyiségű vizet fogyasztanak-e napont a 

gyermekek.  

- Különböző vizek(uszodai víz )ö összehasonlítása, kísérletezések zajlottak. 
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- A közelben lévő horgásztóban vízminta vétele történt,illetve az ott élő állatok,növények 

megtekintése zajlott. 

- A TeSzedd akcióban való részvétel a könyvtár dolgozóival együttműködve remek alkalmat adott a 

tisztaságérzet erősítésére. 

- A ZöldOkos kupán való részvétel 8 csapattal történt. 

- Az Utazz velünk pályázatra 3 pályamű lett beküldve 

- A Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet pályázatra is feltöltöttük az anyagainkat. 

- Nagy örömmel ültettünk el négy fát, amit az iskola négy osztálya fogadott örökbe és ápol. 

 

Velünk történt 

1 percben 

 

 Intézményünkben is március 18-ától több szó esett a víz fontosságáról, tisztaságának megőrzéséről, 

életünkben betöltött jótékony hatásáról. Nem először volt szó a témáról, de most még komolyabban 

gondolkodtak el a diákok ezen. 

Osztályfőnöki órán egy plakátot tanulmányozva meglepődtek, hogy az üdítő mennyi cukrot 

tartalmazhat, s hogy milyen mellékhatásai vannak. Azt már előzőleg, egy több hétig tartó kísérletből tudták, 

milyen hatással van az üdítő a csontokra és a fogakra. Most azt is megtapasztalták, hogy a többlet cukorbevitel 

a zsírszövet felszaporodáshoz vezethet, és ez jelentős súlygyarapodást is okozhat. 

A tanítási óra végén egyik gyermek Édesanyja fogadóórára érkezett. Fia hangosan kiáltva szaladt oda 

hozzá:  

- Anya, legközelebb tudod, mit viszek a kirándulásra? 

Anyukája kérdő tekintettel nézett rá. 

- Csakis vizet Anya, mert tudod ezért és ezért és ezért…, sorolta percekig legújabb ismereteit. 

Elértük célunkat.   

 

Máriapócs, 2019. március 19. 
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Üdvözlettel:  

Nagyné Béres Andrea intézményvezető- szervező 

Palóczy Timea és Lőrinczné Rembeczki Katalin koordinálása és beszámolója alapján 

Máriapócs, 2019. május 10. 
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