
Fenntarthatósági témahét az Adyban 

 

Az eddigi legaktívabb fenntarthatósági témahetükön vannak túl a Budapest XX. Kerületi Ady 

Endre Általános Iskola diákjai. Örökös Ökoiskolaként természetesen a mindennapjaink része a 

környezettudatosság, ezen a héten viszont igyekeztünk még nagyobb hangsúlyt fektetni a 

témára. 

 

1. Apró vállalások a fenntarthatóságért 

Az alsós és a felsős ökofaliújság alá is kikerült egy-egy plakát, mely telis-tele volt apró, 

letéphető kis „fogadalmakkal”. Innen mindenki kiválasztotta azt a vállalást, amelynek 

betartására ezen a héten még jobban odafigyelt, mint máskor. Letépte, és magával vitte, 

hogy el ne felejtse. 

 

 

 
 

2. Papírgyűjtés 

Minden évben kétszer gyűjtik a diákok az újságpapírt az iskolában. A tavaszi 

papírgyűjtést természetesen erre a hétre szoktuk szervezni. A gyerekek és a szülők aktív 

részvételének köszönhetően két nagy konténert sikerült megtöltenünk három nap alatt. 

  

3. Vizet mindenkinek! 

A 2.a osztály egy víz világnapi pályázat miatt több hetes projekt keretein belül 

foglalkozott a vízzel, a vízhiánnyal. Tapasztalataikat, ismereteiket egy közös interaktív 

tanóra keretein belül osztották meg először egy 6 kilométeres sétával egybekötve a 

kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola 4.b osztályával, majd hat adys osztállyal is. 

A másodikosok még egy mesét is írtak Mazoziról, az afrikai kisfiúról, aki minden nap 

több órás sétát tesz meg, hogy vizet hozzon a családjának. 

 



 
 

4. Látogatás a Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telepen 

A felsős természetismeret szakkör tagjai ellátogattak a közeli szennyvíztisztító telepre, 

ahol szakvezetés segítségével ismerhették meg a víz tisztításának folyamatát. 

 

5. Kirándulás Esztergomba 

Két nyertes víz világnapi pályázatunknak köszönhetően részt vehettünk egy egész napos 

esztergomi kiránduláson. A 2.a osztály a Gyalogolj a vízért! pályázatával, két 6.b 

osztályos kislány pedig a Közös játék – közös élmény című pályázatra készített vizes 

activityjével indult a megmérettetésen. Először az esztergomi vár Lovagtermében tartott 

ünnepélyes díjkiosztón vettünk részt, majd a vár kőtárában rendezett közös ebéd után 

egy régi török dzsámit, és a török időkben működő vízgép kicsinyített (így is három 

emeletnyi magas) makettjét nézhettük meg. 

 

 
 

6. Plakátok a fenntarthatóságról 

Az alsós osztályok az előző hetekben már lázasan készültek a témahétre, így a hét elején 

már a kicsik által készített plakátok díszítették az aulát. 
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