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FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 

2019.  március 18. – 22. (hétfő – péntek) 

 
„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, 

anélkül hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.” 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

       

Iskolánk az idei tanévben is, immáron 4. alkalommal csatlakozott a Fenntarthatósági 

Témahéthez. A játékos formába öltöztetett foglalkozások célja az volt, hogy a gyerekek 

környezettel kapcsolatos ismeretén alapuló környezetvédő magatartása életük egyik 

meghatározó alapelve legyen. 

Alsó tagozatosaink rendhagyó tanórákon vettek részt, melyek alapját a honlapon elérhető 

tervezetek adták. Ezekből néhány elemet kiemelve saját ötletekkel tarkítottuk a 

tevékenységeket. Minden feladat a vizekhez, a vizek védelméhez kapcsolódott. 

 

1-2. évfolyamosaink feladatai egy mosolygós százlábú, Hetymetyütyü és a mesékből jól ismert 

Vízipók köré épültek. A kicsiken nem fogott ki egyetlen fondorlatos feladvány sem. A vízhez 

kötődő szavak szinonimáinak ismeretének köszönhetően visszaszerezték a Csenő Manók által 

ellopott cipőcskéket, melyek nélkül Hetymetyütyü nem tudott volna moziba menni. Az állatka 

azonban a továbbiakban is a gyermekek segítségére szorult, mert a filmszínházba érve a 

mesecímek helyett csak rövid ismertetőket talált. Tanulóink gondolkodás nélkül ismerték fel a 

vízhez szorosan kapcsolódó történeteket, a modern Spongyabobtól kezdve a klasszikus nagy 

Ho-ho-ho horgászig. A rendhagyó környezetórát Zelk Zoltán: Párácska című történetének 

bábjátéka zárta, melyet a legkisebbek tátott szájjal hallgattak. 

 

 
 

 



 
 

 

3-4. évfolyamosaink roxforti diákokká válhattak egy tanóra erejéig. 

 

 
 

 

 

 



Az osztálytermekbe lépve elámultak tanulóink. A táblákat, falakat, asztalokat ugyanis 

különböző, a regényből és a filmből jól ismert képek, tárgyak díszítették. A sárkányok, a házak 

emblémái, repülő kulcsok és borítékok, a varázslóbank együttese tökéletesen megidézte a 

varázslóvilágot. A csapatok a regényből megismert házak neveit viselték. Miután mindenki 

elfoglalta helyét, a Teszlek Süveg egy dallal köszöntötte az izgatott társaságot. Tanulóinknak 

földrajzi ismereteikre is szükségük volt, mikor versikék alapján a mesebeli sárkányok élőhelyét 

kellett meghatározniuk. A bagolypostával érkező és a Titkok kamrájában rájuk váró 

próbatételek sikeres elvégzése után egyetlen feladata volt a diákseregnek: megtalálni a 

varázslóbank rájuk váró széfének kulcsát, mely minden résztvevő számára egy könyvjelzőt 

rejtett. 

 

 
 

 
 

 



A Témahéthez kapcsolódóan 3. a osztályosaink a szabadbattyáni Cifrakertbe utaztak a Te 

Szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció keretein belül. A szemétgyűjtésben részt 

vevő gyermekek példaértékű, környezettudatos magatartásról tettek tanúbizonyságot a délelőtt 

folyamán. Egymást segítve, csapatokba rendeződve szedték fel még az olykor 

megközelíthetetlennek tűnő helyekről is a hulladékot. Számukra a feladat végrehajtása nem 

kényszer volt. Ezt bizonyította az is, hogy a gyűjtést lezáró játék helyett a fenn maradó időben 

is a környezet megtisztításával foglalkoztak volna szívesebben. Szívvel-lélekkel tették azt, amit 

igazán senki sem kért Tőlük.  

 

 
 

 
 

 



A hetet az alsó tagozatot megmozgató performansz zárta. Tanulóink és tanítóik óriási 

vízcseppek alakzatban sorakoztak fel iskolánk udvarán, mindannyian kék felsőben. 
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