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„Ha mindannyian óvjuk …! 

Így zajlott a Fenntarthatósági Témahét 

a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 

Dévaványán 

 

 

Iskolánk negyedik éve kapcsolódik be a 

Fenntarthatósági Témahét programjaiba. Korábban 

csak néhány osztály csatlakozott a témahéthez, de az 

idei tanévben az egész iskola tanulóközössége is 

részt vett benne. 

Ősszel, a tanmenetek tervezésekor beépítettük a 

témaheti foglalkozásokat, tanórákat az éves 

munkaterveinkbe. 

A témahét hetében így délelőttönként a tanórák 

mindegyikén a fenntarthatósággal foglalkoztunk, 

délutánonként szabadidős tevékenységek, szakkörök 

keretében is gazdag programok várták a gyerekeket. 

A foglalkozások egy részét a Fenntarthatósági 

Témahát honlapján található óravázlatok, 

projektminták alapján tartották a kollégák, de 

többnyire saját ötleteket valósítottunk meg az adott tanulócsoport életkorához, érdeklődési köréhez, 

tudáshoz igazodva. 

 

 

A számtalan foglalkozásról a pedagógusok beszámolókat, 

fotódokumentációt készítettek, ezekből szemezgetve a 

alábbiakat emeljük ki, hogy bemutathassuk, mi minden történt 

a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskolában a Fenntarthatósági Témahéten 2019. március 18. és 

22. között: 
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 Játékos foglalkozás: a víz szerepe életünkben, rajzverseny 

 Sorverseny –  ökovetélkedő  

 Interaktív előadás a vízről, 

kísérletekkel 

 "Víz világnapja", ökovetélkedő  

 Anyanyelvi verseny a 

fenntarthatóság jegyében  

 Csapatversenyek minden délután:  

- hétfőn matematikai,  

- kedden anyanyelvi,  

- szerdán környezetismereti témákban 

érintettük a fenntarthatóságot, 

természet- és környezetvédelmet.  

- csütörtökön, a sportversenyen sportszerűségüket, 

edzettségüket mutathatták meg.  

 Egy csepp a vízből című óravázlat alkalmazása minden osztályban 

matematika és énekórákon 

 Házi kedvenceink: gyűjtőmunka 

háziállatoról, saját kedvencek bemutatása 

 Szereted a háziállatokat? A kedvenc 

állatom.... (német nyelvi foglalkozás)  

Mein Lieblingshaustier 

 Ételek csoportosítása, egészséges ételek, egészséges táplálkozás 

Speisen, Speisekarte, gesunde Ernährung... 

 Reuse, Reduce, Recycle (Újra felhasználni, Csökkenteni, 

Újrahasznosítani) Feladatlapok a környezettudatos szemlélet, hulladékgyűjtés témakörben – 

angol nyelven 

 Hulladékból újat – „ökotáskák” régi függönyökből 
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 A műanyag mint tévedés – kémiaórákon és 

természettudományos gyakorlatok foglalkozásokon, 

életkornak és tudásnak megfelelő szinten, interaktív 

formában 

 A vörösiszap katasztrófa, 8. évfolyamos történelem órán, 

ppt-s tanulói kiselőadás formájában 

 Falusi élet régen és ma – szövegértés feladatok magyar nyelv 

és irodalom órákon felső tagozaton 

 Hulladékgyűjtés egész nap – a város lakosaitól papír és 

fémhulladékot gyűjtöttek a gyerekek 

 Virágültetés, parkosítás 

 Részvétel a „TeSzedd!” akcióban 
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