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A Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola Fenn-

tarthatósági Témahét programja  

2019. március 18-22.  

 

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

Célok közül a : 

„  3. Egészség és jóllét”  

„11. Fenntartható városok és közösségek” és a  

„13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen” témái köré szerveződtek, az aktuális honlapnak meg-

felelően javasolt óravázlatok, projektek felhasználásával.  

A programokat az életkori sajátosságoknak megfelelően szerveztük évfolyamonként és felelő-

sönként. 

Egész héten bonyolódott a Happy-hét, a vízfogyasztás népszerűsítése. „HA SZOMJAS 

VAGY, VIZET IGYÁL! ”plakátokkal, vízbár működtetésével szolgáltuk a vízívás fontossá-

gát.  

 

 

FOGADJ ÖRÖKBE EGY VIZES ÉLŐHELYET! A pályázat célja volt, egy vizes élőhely 

(forrás, patak, kisebb tó) terepi felmérése és az élőhely természetközeli állapotának visszaállí-

tását célzó cselekvési terv készítése. Az 5. a osztály vállalta ezt a feladatot, akik a városon 

áthaladó Béci - patak felmérését végezték.  

 

Udvartakarítás _TeSZedd akció keretében minden osztály útnak indult, bejárta a városban 

kijelölt utcákat, az iskolaudvar részeit, a talált szemetet összegyűjtöttük és beszállítottuk. 
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„Illegális szemétlerakók a városban” térképes feladattal összegyűjtöttük a városban található en-

gedély nélküli szemétlerakó helyeket, összesítve továbbítjuk az illetékeseknek.  

 

 

Külön dicséretet érdemel az 5. b osztály videófilmje, a környezetvédelem címmel, melyet 

néhány pillanatfelvétel örökíti meg a helyi szemetelési gondjainkra való figyelemfelhívással. 

 

 

UTAZZ VELÜNK! témakörben a közösségi közlekedés és a környezetbarát közlekedési esz-

közök népszerűsítése diákok körében a kerékpáros közlekedés készségeinek fejlesztéséért 

akadálypályát építettünk, az alsósok rajzokon, fotókon, infó grafikai eszközökön jelenítették 

meg azokat. 

 

 

A DÖK papírgyűjtést bonyolított, melynek eredménye 5096 kg.  



 

Előadást tartott a 7-8. évfolyamnak dr. Gyuricza László PTE TTK Földrajzi és Földtudományi 

Intézet docense, aki Szenegálról szóló előadásában hívta fel a figyelmet a népességnövekedés, 

élelmiszerhiány, globális felmelegedés, régi gyarmati sorsú országok mai helyzetének meg-

ismerésére.  

 

 

Ének-zene órákon a http://ofi.hu/megszolal-hulladek című óravázlat ötletei alapján helyi zeneka-

rok alakultak, hasznosítva a hulladékból készült hangszereket. 

 

 

Matematika, fizika órákon a 7-8. évfolyam kommandókat szervezett a víz, villany, szemét- 

ellenőrzésére. Számlákat elemeztek, értelmeztek. Kémia órákon az Autó²-O₂ - levegő szennye-

zettség mérés, levegő tisztaságának megőrzése témakört dolgozták fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ofi.hu/megszolal-hulladek


 

Az alsó tagozatos diákok „KIK LAKNAK A PATAKBAN? KIK LAKNAK A TAVAKBAN?” 

tematikus órákon vettek részt. A környezetszennyezés, kerékpáros közlekedés feldolgozása szin-

tén a kedvelt témák voltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolai közösségünk, mint örökös ÖKO iskola hagyományos résztvevője a meghirdetett progra-

moknak. A tematikus hét programjai az irányadásoknak megfelelően teljesen lefedték az iskola 

tanulóifjúságát. A képek árulkodnak azok hitelességéről. Tervezett tevékenységünkkel szeretnénk 

hozzájárulni azon átfogó feladatokhoz, tudatos életszemlélet kialakításához, melyek a jövő nem-

zedékének megélhetését védik, elősegítik. 

 

 

Letenye, 2019. május 09.  

 Halminé Mikó Erzsébet  

 ÖKO iskolai munkaközösség vezető 


