
 

Fenntarthatósági témahét 

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye 

2019. március 18 – 22. 

 

                          

 

 

A hét programja:      márc. 18. (h)   Előzetes feladatok kihelyezése (aula) 

                                    márc. 19. (k)   Egészséges ételek kóstolása 

 márc. 20. (sz) Kirándulás – Poroszlói Ökocentrum      

 márc. 21. (cs) 14.00 Egészséges életmód vetélkedő 

 márc. 22. (p)   8.00-ig Papírgyűjtés 

                                                            Víz világnapja: feladat osztályonként 1 db, 

                                                            tanítási órán a szórólap alapján beszélgetés 

                                                            (3 – 8. osztályok) 

  

Előzetes feladatok:  

 

1. Az év élőlényei 2019 - rajzverseny – A/4 vagy A/3 méretben kihelyezés az 

aulában a Zöld faliújságra. 

Kategóriák: 1-2. osztály Az év hala – Vörösszárnyú keszeg 

                    3-4. osztály Az év madara – Gólyatöcs 

                    5-6. osztály Az év kétéltűje – Foltos szalamandra 

                    7-8. osztály Az év emlőse – Eurázsiai hiúz 

Az első 3 helyezett rajz kerül ki az aulába kategóriánként. 

      Helyezettek oklevelet kapnak.  

Zsűrielnökök: TRJ (alsó tagozat),  

                        KRM (felső tagozat) 

      Rajzok leadásának határideje a zsűritagoknak: március 14. (cs) 

      Minden tanuló neve, osztálya legyen a rajzokon! 

 

 



2. Húsvéti díszek újrahasznosított anyagokból – kihelyezés az aulában 

asztalokon 

1-3 db/ osztály  

      Határidő: március 18. (h) 9.00 

 

 

Egész heti feladatok: 1. „Tiszta, rendes osztály” vetélkedő 1-8. osztály  

                                         Felelős: egész osztály 

                                         Pontoz: DÖK zöld csoportja 

                                         Az 1-3. helyezett osztályok alsó és felső tagozatban  

                                         Öko-oklevelet kpnak. 

                                     2. Energiajárőr szolgálat – felső tagozat 

                                         Energiatakarékosság: használaton kívüli helyiségekben                              

                                         (tantermek, mosdók, öltözők) csapok elzárása, világítás  

                                         lekapcsolása 

                                          Felelős: 2 fő/ osztály/ nap  

                                          Felelősök nevének kifüggesztése a tantermekben. 

                                      3. Környezetvédelmi tabló kihelyezése az  

                                          osztálytermekben 

                                          Téma: a vizek tisztaságának védelme 

 

 

A fenntarthatósági témahét programja: 

 

      1. nap (hétfő):       1. Rajzok kihelyezése a Zöld faliújságra (1-3. helyezett) 

                           2. Húsvéti díszek újrahasznosított anyagokból –   

                               kihelyezés az aulában  1-3 db/osztály              

                           3. Heti feladatok beindítása, felelősök kijelölése 

      2. nap (kedd):       Egészséges ételek kóstolása - ebédlő 

                                     Minden osztály hozzon egészséges ételeket! 

 



      3. nap (szerda):     Kirándulás – Poroszlói Ökocentrum    

                                      Programterv – osztályok beosztása 

      4. nap (csütörtök): 14.00 Egészséges életmód vetélkedő 3 fő/osztály 

                                                 Helyszín: ebédlő 

      5. nap (péntek):      8.00-ig Papírgyűjtés 

                                       Víz világnapja: kiadott szórólap 2 feladatának megoldása 

                                                                 3-8. osztályok 1 db/osztály 

                                      Tanítási órákon beszélgetés a vizek védelméről  

 

 

 

 

A fenntarthatósági témahét megvalósítása 

 

 

Húsvéti díszek újrahasznosított anyagokból 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Az év állatai rajzverseny győztesei az aulában 

 

 

 

 

Egészséges ételek kóstolója – zöldségtorta, zabfasirt, saláták 

 

 

 



 

 

 

Kirándulás a Poroszlói Ökoparkban 1. 

 

 

 

 

Kirándulás a Poroszlói Ökoparkban 2. 


