
Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola 

Fenntarthatósági témahéten megrendezett programjaink 

 

Iskolánkban a Víz világnapja alkalmából a Fenntarthatósági témahéthez csatlakoztunk és 

szerveztünk színes programokat tanulóinknak. 

Csatlakoztunk március 21-én a „Te szedd!” akcióhoz. A 

pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. évi 

Fenntarthatósági Témahetének keretében került meghirdetésre. 

A Témahét ideje alatt, 2019.március 18-24. között, egész héten 

át lehetőség van szemetet szedni a Te Szedd! –Önkéntesen a 

tiszta Magyarországért akcióhét során. A pályázat célja, hogy 

az akció minél több diákot, tanárt és szülőt megmozgasson. A 

környezettudatosság jegyében a délelőtt folyamán bejártuk az 

iskola környékét és összegyűjtöttük a szemetet.  

A gyerekek akciója sikeresnek bizonyult, mely 

a környéken élőket is motiválta, így többen is 

csatlakoztak a megmozduláshoz. A 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatával 

közösen sikeresen szerepeltünk a pályázatban. 

 

 

Március 22-én megemlékeztünk a Víz világnapjára. Ennek 

alkalmából több program is szerveztünk diákjainknak. 

A reggeli órákban egy megnyitóval kezdtünk, melyen 

vízzel kapcsolatos verseket és énekeket hallhattunk alsó és 

felső tagozatos diákoktól. 

 



Iskolánk tanulóinak is rendkívül fontos a víz védelme, ezért minden évben izgatottan várják 

ennek a napnak is a megrendezését. A programokat szervező pedagógusokkal közösen 

próbálják felhívni a világ figyelmét, mennyire fontos az éltető víz. Egyik jelképes módja 

ennek, a kék ruhában való tisztelgés is.  

 

 

A megnyitó után mindenki egy rendhagyó testnevelés órán vett részt, melyen a tanulók kaptak 

egy fél literes ásványvizet. Ezzel végeztek különböző gyakorlatokat, feladatokat és 

sorversenyezhettek. Miután jól kifáradtak, szomjukat a víz oltotta.  

 



Ezután az alsó és felső tagozatos diákoknak vetélkedőket szerveztünk. Az alsósok a vízzel 

kapcsolatban játékos feladatokkal, rejtvényekkel mérhették össze tudásukat. A végén 

kézműves foglalkozásra is sor került, amin egy békát hajtogattak. 

 

Felső tagozaton is különböző próbákat kellett kiállniuk a csapatoknak. Az előzetesen kiadott 

segédanyagok segítségével, feladatokat oldhattak meg diákjaink. Végül figyelemfelkeltő 

plakáttal és prezentációval készültek, melyet bemutattak diáktársaiknak a csapatok. Témája: 

„Óvd a Föld vízkészletét”!  

 

 

 

 



Egy környezetismeret órán a víz fontosságáról és védelméről tanulhattunk! A gyerekekkel 

kísérleteket végezve neveztük meg a víz tulajdonságait. Különös figyelmet fordítottunk, miért 

kell sok vizet innunk és a vízszennyezés következményeire. Sok segítséget nyújtott a témahét 

honlapján található segédanyagok. 

 

 

 

 

 



A témahéthez kapcsolódva gyalogtúrát szerveztünk csatlakozva a „Fogadj örökbe egy vizes 

élőhelyet” nevű pályázathoz. Megkóstolhatták Taktaharkány határában lévő artézi kút vizét. 

Majd a Holt- Tisza partján lévő településre mentek, Bárányszegre. A látvány mindenkit 

ámulatba ejtett. Megfigyelték a növényzetet, a különböző növényeket, a meder anyagát és a 

víz tulajdonságait. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Rontó Rózsa Margaréta 

                                                                                Kovácsné Éles Ilona 

                                                                                                          pedagógusok 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 


