
 

Fenntarthatósági témahét a Dunaújvárosi Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában 

 

 

  „A fenntarthatóság olyan fejlődési folyamat, ami „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, 

hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját 

szükségleteiket”. 

E gondolat üzeneteként úgy kell élnünk és fogyasztanunk, hogy a jövő generáció számára 

élhető környezetet hagyjunk magunk után.  

  Ebben a szellemben csatlakoztunk az idei tanévben is, a Fenntarthatóság Témahetéhez. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy évről-évre egyre változatosabb programokon keresztül 

ismerkedhetnek meg a gyerekek a fenntarthatóság elveivel. A korábbi évek gyakorlatát 

folytatva, az idei Fenntarthatósági Témahetet többféle aktivitással is kiegészítettük, 

biztosítva a globális szemlélet megalapozását. 

 

Fenntarthatósági Témahét 2019.március 18-22. iskolai programok 

 

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

Globális Célok közül a 3. Egészség és jólét, a 11. Fenntartható városok, és közösségek, 13. 

Fellépés az éghajlatváltozás ellen c. témákban kerültek meghirdetésre. 

 

Megvalósult projektek 

 

 A Témahetet megelőzően 2019. február 4-15. között az Oktatási Hivatal szakmai 

támogatásával pedagógus felkészítő képzéseket szerveztek. Dr. Horváthné Lázár 



Gabriella ökoiskolai munkacsoport vezető részt vett a Fenntarthatósági Témahét 

kapcsán rendezett budapesti képzésen. A képzésen a Témahéttel kapcsolatos aktuális 

információk átadásán túl a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos workshoppot 

rendeztek. 

 

 A PontVelem Nonprofit Kft. által meghirdetett 2019. évi, a Fenntarthatósági 

Témahéthez kapcsolódóan, ösztönöztük a használtelemek és mobiltelefonok gyűjtését. 

A 4. d osztály szorgos elem – és mobiltelefon gyűjtő. Így a kapott pontjaikat, már nem 

az első alkalommal váltották be a pontvelem.hu boltjában. Most labdákat vásároltak a 

közös játékukhoz. A gyűjtést iskolarádió bevonásával népszerűsítettük. 

 

 Részt vettünk a TeSzedd! elnevezésű kampányban. A Fenntarthatósági Témahéthez 

kapcsolódóan elindítottuk a Virágos Iskola programot is.  

 

 Csatlakoztunk a Digitális Témahéthez április 8-12., mellyel tanulóink digitális 

kompetenciáit fejlesztettük.  

  A SEPPO játékok 4 témakörben készültek el: víz, közlekedés, hulladék, egészség. A 

játékok 2019. március 1-31-ig ingyenesen voltak elérhetők 

a http://seppo.io/hu/ weboldalon.  

A pedagógusok és a diákok a Témahét tanóráin mobileszközeikkel (tablet és telefon) 

segítségével csatlakoztak a játékhoz. 

A BOOKR Kids 2019. március 11-29. között ingyenes hozzáférést biztosított a  

Fenntarthatósági Témahét témájához kapcsolódó animált, interaktív mesékhez. Az órai 

alkalmazás elősegítésére pedagógiai-módszertani segédanyag is rendelkezésre állt a 

honlapon: https://bookrkids.com/ 

A Masport30 alkalmazást a Magyar Szabadidősport hozta létre. A fiatalabb 

generációt telefonjaikon keresztül ösztönzik a rendszeres mozgásra. A “Sportolj 

magadért és a közösségedért” elnevezésű program a Fenntarthatósági Témahét ideje 

alatt várja a sportolni, túrázni vágyó fiatalokat!  

 

 „Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet!”  c. pályázatra a dunaújvárosi Szalki-sziget 

szabadstrandot fogadtuk örökbe. Elkészítettük a pályázati anyagot. Meglátogattuk 2 



alkalommal a vizes élőhelyet. Tanulmányoztuk a helyszínt, a növényeket, állatokat, 

vizes élőhely élővilágát. Méréseket végeztünk, fotóztunk, rajzoltunk. Cselekvési tervet 

készítettünk. 

 

 „Gyere TE is ZÖLD ruhában” elnevezésű figyelemfelkeltő programot hirdettünk a 

környezetvédelem és a Fenntarthatósági Témahét jegyében. A diákok egész héten zöld 

ruhában jöttek iskolába. 

 

 Rajzversenyt hirdettünk környezet – és az állatvédelem témakörében. A rajzokból 

kiállítást szerveztünk. 

 
 Nézz szembe a szemeteddel! c. óratervhez kapcsolódóan: „Újrahasználat - és az 

újrahasznosítás” jegyében mestermunka projektet és kiállítást rendeztünk. Az alkotók 

olyan anyagokat használtak fel alkotásaikhoz, amelyek szemétnek minősülnének. Így 

nem szemét, hanem hulladék lett az anyagokból, mivel újra felhasználták, 

hasznosították. A foglalkozások kapcsán a szelektív hulladékgyűjtési szemléletet is 

megalapoztuk. Különös figyelmet fordítottunk a veszélyes hulladékok szakszerű 

begyűjtésére, tárolására. Népszerűsítettük a PontVelem elemgyűjtő programot. 

                                                     
 

 Részt vettünk a Fejér Víz Zrt. által meghirdetett rajz – és esszéíró pályázaton. A 

megyei pályázaton Somogyi Angelika Kármen 3. c osztályos tanuló mindkét 

kategóriában 3. helyezett lett. Maczkó Viktória 3. c osztályos tanuló Elismerő 

oklevéllel és ajándéktárggyal lett gazdagabb. Felkészítő tanár: dr. Horváthné Lázár 

Gabriella 

 

 

 Víz Világnapján népszerűsítettük a tiszta víz fogyasztását. Ezen a napon játékos VÍZ 

Kvízt töltöttek ki tanulóink. Az iskolarádióban vízzel kapcsolatos költemények 

hangoztak el. 

 

 Fenntarthatósági témahét kapcsán: Szeresd a biciklidet! c. modul a kerékpáros 

közlekedést népszerűsítette. A diákok megismerkedtek: a bicikliszerelés alapjaival, a 



KRESZ és a kerékpározás legalapvetőbb szabályaival. Részt vettek az ügyességüket 

fejlesztő feladatokban és a kerékpáros túrán.  

  



 

Fényképek 

 

 Fejér Víz Zrt. által meghirdetett rajz – és esszéíró pályázat 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

A Víz Világnapján népszerűsítettük a tiszta víz fogyasztását.  

 

 

Szorgos elem – és mobiltelefon gyűjtők 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rajzverseny a

A 2018. évi Témahétre összesen

 

 

Rajzverseny a környezet – és az állatvédelem témakörében.

A 2018. évi Témahétre összesen 1 522 iskola 18 881 osztállyal és 318 316

és az állatvédelem témakörében. 

316  

 

 



Csatlakoztunk a Digitális Témahéthez április 8

 

Csatlakoztunk a Digitális Témahéthez április 8-12., mellyel tanulóink digitális kompetenciáit 

fejlesztettük. 

 

 

 

mellyel tanulóink digitális kompetenciáit 



 

Nézz szembe a szemeteddel! c. óratervhez kapcsolódó kiállítás alsó és felső tagozaton:

„Újrahasználat - és az újrahasznosítás” jegyében mestermunka projektet és kiállítást

 

 

Nézz szembe a szemeteddel! c. óratervhez kapcsolódó kiállítás alsó és felső tagozaton:

és az újrahasznosítás” jegyében mestermunka projektet és kiállítást

rendeztünk. 

 

 

Nézz szembe a szemeteddel! c. óratervhez kapcsolódó kiállítás alsó és felső tagozaton: 

és az újrahasznosítás” jegyében mestermunka projektet és kiállítást 

 



Fenntarthatóságra nevelés a Globális célokért 

„Segíts Velem!” c. rajzpályázat I. helyezett rajz

„Gyere TE is ZÖLD ruhában” elnevezésű figyelemfelkeltő program

Fenntarthatóságra nevelés a Globális célokért – díjátadó 

„Segíts Velem!” c. rajzpályázat I. helyezett rajz 

 

„Gyere TE is ZÖLD ruhában” elnevezésű figyelemfelkeltő program

díjátadó  

 

„Gyere TE is ZÖLD ruhában” elnevezésű figyelemfelkeltő program 

 



„Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet!

 

A Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódóan elindítottuk a Virágos Iskola 

programot, amelyet összekötöttünk a TeSzedd! 

                http://www.gardonyi

Fenntarthatósági témahét kapcsán: 

 

Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet!”  c. pályázat helyszíne

 

A Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódóan elindítottuk a Virágos Iskola 

programot, amelyet összekötöttünk a TeSzedd! elnevezésű kamp

www.gardonyi-duj.sulinet.hu/content/viragos-iskola-program

 

Fenntarthatósági témahét kapcsán: Szeresd a biciklidet! c. modul a kerékpáros közlekedést 

népszerűsítése 

 

helyszíne 

A Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódóan elindítottuk a Virágos Iskola 

elnevezésű kampánnyal. 

program-manokerttel 

a kerékpáros közlekedést 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KRESZ teszt kitöltése 

 

 



 

 



 

 


