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Iskolánkban minden évben színes programokat szervezünk a Fenntarthatósági Témahét során. 

Ebben az évben is így történt. Március 18. és 22. között programok színes forgataga várta a diákokat 

illetve az érdeklődőket.  

Délelőttönként a tanórai foglalkozások jegyében foglalkoztunk a víz fontosságával, fenntarthatóság 

témaköréhez kapcsolódó feladatokkal. Egy témahét azonban nem korlátozódhat csak a délelőtti 

foglalkozásokra. Környezetünk védelme, az újrahasznosíthatóságra és a víz fontosságára való 

figyelemfelhívás a mindennapi életünk részévé kell váljon ezt érdekes és hasznos feladatok és 

programok segítségével kell a gyermekek számára fontossá tenni. Reményeink szerint programjaink 

segítségével ehhez tartósan hozzájárulhattunk. 

Már a témahetet megelőzően elkezdődött a készülődés: újra hasznosítható anyagokat kértünk 

behozni az osztályokba. Gyűjtöttünk PET palackot, tojástartót, cipősdobozokat és kartondobozokat, 

műanyag kupakokat. Kutatómunkaként otthon is elkészíthető társasjátékok sablonjait keresték a 

kollégák. 

Az ügyes kezű gyerekek hétfőn délután a behozott anyagokból társasjátékokat készítettek, majd azok 

elkészültét követően ki is próbálhatták őket. A rossz idő miatt az aulában új táblajátékkal 

ismerkedhettek meg az érdeklődők. 

Az elkészült játékok az iskola folyosóján kiállításra kerültek, szünetekben pedig játszhattak is vele. A 

témaheti programok azonban ezzel nem fejeződtek be: kedden hagyományápolásként kerékpáros 

ügyességi foglalkozás volt, majd  szerdán csatlakoztunk a Te szedd! akcióhoz és iskolánk környékét 

illetve a falu központi részét tisztítottuk meg a szeméttől. Csütörtökön a vállalkozó kedvű tanulók 

bicikli túrára mentek. Kedden és csütörtökön a könyvtári foglalkozások keretein belül tojástartóból 

virágokat lehetett készíteni. Készítettünk képeket értékeinkről és a jó gyakorlatokról: házak tetejére 

felszerelt napelemekről, madáretetőkről. Szándékunk szerint ezeket öröm-bánat térképen fogjuk 

elhelyezni és bemutatni az ősz folyamán illetve az iskolaújságban. Pénteken csillagászati előadást 

hallgathatunk meg illetve távcsővel kémlelhettük az eget. 

Egész hétre meghirdetett feladata volt az osztályoknak a kupak-kép készítés. Az elkészült alkotások 

egy részéről készült kép megjelent az Egy csepp víz című digitális könyvben is. 

A program lezárásaként csatlakoztunk szombaton a helyi kultúrház épületében megrendezett Föld 

órája rendezvényhez. A programon belül iskolánk pedagógusainak vezetésével ismét lehetett 

társasjátékot készíteni illetve az elkészült darabokkal játszani, PET palackból készült lengőtekét 

kipróbálni, gyertyát önteni.  
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