
A Dombóvári József Attila Általános Iskola beszámolója a Fenntarthatósági 

témahétről 

 

 

A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét témakörei a közösségi közlekedés, a víz és 

a Globális Célok közül 

 a „3. Egészség és jóllét” 

  a „11. Fenntartható városok és közösségek” és  

 a „13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen” témái köré szerveződtek. 

Március 14-én készült el az ÖKO faliújságon a kiállítás a közösségi 

közlekedésről Ollé Róbert (önkéntes) képei alapján „Dombóvár és a vasút” 

címmel. Mivel városunk vasúti csomópont és tavaly ünnepelte 100. évfordulóját, 

így időszerűnek találtuk a témát a közösségi közlekedés kapcsán. 

2019. március 18-án, hétfőn meghirdettük az „Utazz velünk!” rajzpályázatot. Sok 

alkotás készült a témában, melyből kiállítást rendeztünk április 1-től. Alsó, felső 

tagozaton díjaztuk a 3 legszebb alkotást oklevéllel és helyi termékekből 

összeállított ajándékcsomaggal. 

A Fenntarthatósági Témahét keretén belül az idei év kulcsfogalmait járták körül 

az alsós diákok az interaktív játékokkal, közlekedési vetélkedővel, 

rajzpályázattal és újrahasznosítással. 

A rendhagyó környezetórák mellett különböző tanórán kívüli rendezvényeket 

is szerveztünk. A megadott témákat tematikus óratervek segítségével dolgozták 

fel az osztályok. 

Elérhető alsós óratervek az idén a következők voltak: 

 A vízipók birodalmában 

 Egy csepp vízből 

 Szeresd a biciklidet! 

 Nézz szembe a szemeteddel! 

A legtöbb alsós osztályban a „Szeresd a biciklidet” témakört dolgozták fel. A 

pedagógusok sok esetben építették tanóráikat a letölthető modulvázlatokra, 

melyeket további, saját gyakorlatokkal egészítettek ki. A feladatok 

kidolgozásánál fontos szerepet játszott, hogy az ismeretanyagok elmélyítése 

tapasztalati úton történjen. A sokrétű, kreativitást igénylő gyakorlatok során a 

diákok mindennapi tevékenységeiket ismertették, és azon keresztül 

értelmezhették. 

 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/a-globalis-celok
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#also-tagozat-a-vizipok-birodalmaban
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#also-tagozat-egy-csepp-vizbol
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#also-tagozat-szeresd-a-biciklidet
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#also-tagozat-nezz-szembe-a-szemeteddel


Emellett az 1-2. évfolyamon tanuló diákok ezen a héten az újrahasznosítás 

jegyében valami teljesen újat készítettek (pl.: játékot, használati tárgyat, díszt 

vagy amit a gyerek kreatívan megálmodtak) PET palack felhasználásával.  

3-4. évfolyamon rajzpályázatot hirdettünk közösségi közlekedés témakörben. 

A gyerekek sok gyönyörű alkotást készítettek, mindenféle technika segítségével. 

Az alkotásokat (rajzokat és az újrahasznosított játékokat) egy színes kiálltáson 

láthatták az érdeklődők, melyet igen nagy érdeklődés övezett. 

 

A 3-4. évfolyamon vetélkedőt szerveztünk a gyerekeknek Otthontól az 

iskoláig! – a biztonságos kerékpáros közlekedés címmel 2019. március 21-én. 

A csapatoknak egy feladatlapot kellett kitölteniük a kerékpáros közlekedéssel 

kapcsolatban. 

 

A felsős tagozatos diákok a következő programokon vettek részt: 

2019. március 18. hétfő A 8. évfolyam a város által regisztrált Teszedd akció 

keretében szemetet gyűjtöttek az iskola környezetében. 

2019. március 19. kedd  

 A 6. évfolyam Dombóvár Fő u. 2. szám alatt található passzív házat látogatta 

meg, ahol a körbejárás mellett prezentációt láttak a XXI. századi öko-

építészetről Illés Károly és kollégája önkéntesek előadásában. 

 A 6.a osztály laborórán vett részt az SZC Apáczai Csere János 

Szakközépiskolában, ahol különböző vízmintákat vizsgáltak. 

A 8. évfolyam a MÁV gépműhelyét, forgatóját látogatták meg Kiss László 

önkéntes vezetésével. 

2019. március 20. szerda 

 5. évfolyam laborórán vett részt az SZC Apáczai Csere János 

Szakközépiskolában, ahol különböző vízmintákat vizsgáltak. 

2019. március 21. csütörtök  

A 7. évfolyam a helyi vízműtelepet látogatta meg Fodor Balázs önkéntes 

vezetésével. 

A hét zárásaként pedig március 22-én papírgyűjtést tartottunk.  

 



Ez fenntarthatósági hét folytatódott április 2-3-án egy EFOP-os rendezvénnyel, 

melyen a következő tevékenységek zajlottak: 

Minikiállítás készült környezetbarát termékekből és logóikból. 

Egészséges ételek bemutatása és közös ételkóstolás volt az ebédlőben, ahol 

Natúr-parki termékeket és megízlelhettek. 

Ezt követően 6 állomásos, forgószínpados versenyen vett részt 60-60 diák. 

 A program keretében megismerték az ökológiai lábnyom számítását és 

feladatuk volt bizonyos országok értékeit megtippelni. 

A környezettudatosság kapcsán a szelektív hulladékgyűjtéssel és az 

újrahasznosítással kapcsolatos feladatokat oldottak meg. 

A fenntartható háztartás kapcsán környezetbarát tisztítószereket ismertek meg.  

Megismerték a megújuló energiák tárházát. 

Tudatos vásárló 12 pontját felelevenítettük és a témával kapcsolatos rejtvényt 

oldottak meg. 

Mindkét program április 4-én egy díjátadóval zárult. 

Diákjaink aktívan, gyakorlatias szempontból járták körbe a fenntarthatóság 

fogalmát, az ökotudatos életmódot. Reméljük családjaikra is hatunk az 

élményekkel és beépül mindennapjaikba a Földünk, élővilágunk védelme! 

Melléklet:  

Iskolai plakát 



 

Fotók linkje: 

http://www.jozsefa-dombovar.hu/?cat=6 

 

 

 

 

 

 

Kelt. Dombóvár 2019. 05. 07.                                                                Készítette: 

Dorn Judit  

(öko munkacsoport koordinátora) 

Erdeiné Hasulyó Laura Anna 

 (természettudományi munkaközösség-vezető) 

 

 

http://www.jozsefa-dombovar.hu/?cat=6

