
A győri Radó Tibor Általános Iskola és EGYMI felső tagozata 2017- tavaszán csatlakozott először a Fenntarthatósági témahéthez. Ekkor, a 

meghirdetett pályázatok közül az Iskolakert pályázathoz kapcsolódóan egy tankertet hoztunk létre. Melyet az óta is gondozunk és fejlesztünk. 

A szemléletformálásra nagyon jó lehetőséget nyújt évről évre a Fenntarthatósági témahét megszervezése is, hiszen a gyermekeink szívesen 

foglalkoznak a környezetükkel. Az tevékenység és a lelkesedés mindig nagy, hiszen ez a hét jócskán eltér a megszokott hétköznapoktól. 

Diákjaink számára képességeikhez mérten alakítjuk ki a hét programját, így volt ez a 2018/2019-es tanévben is. A globális célokkal való 

ismerkedés, azok fontosságának hangsúlyozása volt a hét egyik fő feladata. Hétfőtől Csütörtökig minden nap egy-egy kvízkérdés-sort helyeztünk 

el a faliújságon. Az osztályok a hét folyamán kikeresték és megtanulták a válaszokat. Pénteken a záró napon pedig egy vetélkedő keretein belül 

számot adtak tudásukról. A projekt részeként lehetőségünk volt több kompetenciaterületet is fejleszteni. Ilyen volt pl a digitális kompetencia. Qr 

kódokat készítettünk minden napra, az adott témához tartozó extra feladatokhoz. Hétfő - Föld napja, Kedd -A környezetünk napja, Szerda -Az 

egészség napja , Csütörtök a Víz napja volt. Ehhez tartozóan készítettek Föld védelme plakátot, receptes könyvet és  hulladékszobrot is az 

osztályok. Pénteken a vetélkedőn ezeket be is mutatták egymásnak. Már hagyományként említhetjük tagozatunk életében, az országos TE 

SZEDD ! akcióhoz való csatlakozást is, mely idén egybeesett a Fenntarthatósági témahét időpontjával. A pénteki napot egy szemétgyűjtéssel 

kezdtük és utána a záró vetélkedővel fejeztük be.  

A témahét során (és az óta is) több órán jutunk ki a tankertbe, mely napról napra meglepetéseket tartogat számunkra. A gyümölcsfákon lévő 

virágok és termések, a földből előbúvó kis növények sorai nagy örömet okoznak mindenkinek.  A vitaminok a szervezet fiziológiás működéséhez 

nélkülözhetetlen szerves vegyületek. Az emberi szervezet nem (ill. egyes vitaminok esetében kellő mennyiségben nem) tudja előállítani, ezért a 

táplálékkal kell felvenni őket. A hátrányos helyzetű családok esetében azonban ez problémákat vet fel. Sok gyermek az iskolai étkezésen kívül 

nem találkozik otthon zöldségekkel. A menzára beérkező főtt ételben nem érzik a nyers zöldségek valódi ízét. Egy –egy kóstolás alkalmával 

sokan meg is lepődnek : „JÉ EZ FINOM!...” – A főzés során kipárolgó zamatokkal veszítenek vitamintartalmukból is 

Az egészséges táplálkozás napján sok osztályfőnök rendezett gyümölcsnapot, készítettek gyümölcssalátát, de volt, aki egészséges süteménnyel 

kedveskedett a gyerekeknek. Ezen a napon a mozgást is előtérbe helyeztük. Az udvari nagyszünetben „VITAMINTORNÁT” rendeztünk, ahol az 

egész felső tagozat együtt mozoghatott.   



A munkaközösség összefogásával valósult meg csütörtöki napon a vízkísérletek bemutatása. A vízfogyasztás fontosságának hangsúlyozása 

mellett, szerettük volna bemutatni, hogy mindamellett hogy szervezetünknek nagy szüksége van rá, milyen különleges dolog. Rengeteg látványos 

kísérlet került bemutatásra a kollégák által. A visszajelzésekből úgy tűnik, sikeres program volt és mindenki nagyon élvezte a bemutatót. 

A pénteki napon a szemétszedési akció is nagy sikert aratott, 40 zsákot töltöttünk meg iskolánk környékén. Egy–egy projekt akkor sikeres, ha a 

résztvevők szívesen, önszántukból csatlakoznak és jóval több információt sajátítanak el tapasztalataik útján, mint ha ezt a könyvekből tennék. 

Erről bizonyosodhattunk meg a záró vetélkedőn is. A gyermekek jól felkészültek voltak és várták a megmérettetést. Szoros küzdelem alakult ki 

az osztályok között, végül mindenki jutalomban részesült. 

Terveink szerint jövőre is csatlakozni fogunk, hiszen erről az ügyről nem elég egyszer beszélni, nem mehetünk el mellette szó nélkül. Jó érzés 

volt tanárnak és diáknak is tenni valamit egy közös célért! Köszönjük! 
 
 

Ebben a tanévben az alsó tagozatos diákok is részt vettek a Fenntarthatósági Témahéten 

 

A folyosókon plakátok és szórólapok formájában minden reggel olvashattak az ivóvízzel kapcsolatos információkat a tanulók. 

Minden osztály nyomtatott formában kapott egy hétre elegendő vízzel kapcsolatos verset, meséket, történeteket, amelyhez bátran nyúlhattak a 

kollégák magyar- vagy környezetórán. 

Testnevelés, rajz, ének-zene és etika órákon is természetesen minden a víz körül forgott játékosan, volt ahol szó szerint! 

 

Hétfő 

A tanulókkal közösen az ebédlőben ismertettük a témahét kapcsán a víz jelenlétét, fontosságát világunkban. 

Egy óriás plakátot készítettünk, melyre tengervíz volt felfestve, a gyerekek pedig osztályonként más-más technikával halacskákat készítettek 

(tépés, vágás, galacsinozás…). Közös munkánk egész héten jelen volt az ebédlő falán. 

 

Kedd 

Kedden a győri vízügyi igazgatástól látogatott meg minket 2 hölgy, akik az árvízzel kapcsolatos ismereteinket gazdagították. 

3 helyszínen folyt a munka, egyik teremben a térségi árvizekről szóló dokumentumfilmet nézhettünk meg, a másik teremben óriás fajátékokkal 

(puzzle, labirintus, memória, helyrehúzó…) mélyíthették el ismereteiket a gyerekek e témában szintén a régióból. A 3. teremben kézműveskedés 

zárta a délutánt, ahol a víz körforgását, halszövést és egyéb finommotorikát fejlesztő alkotásokat jeleníthettünk meg. 

 

Szerda 

Szerda a zenéé volt. Interaktív foglalkozáson mutattuk be a vizet, új fogalmakat rögzítettünk (csermely, tó, folyó, folyam, tenger, sziget...) ehhez 

először komolyzenei dallamokat társítottunk, majd mesezenéket kellett kitalálni a víz témakörében. A meglévő népdalkészletünket használva 



szókeresőset játszottunk, majd a világ hangjaiból a lakásban előforduló vízhez köthető hangok felismerése volt a feladat. Persze a vízhez 

kapcsolódó más természeti jelenségek sem maradtak ki, hiszen a Megy a gőzös, a Csipp-csepp egy csepp,… Esőcsináló játékkal felidézhettük e 

jelenségeket is sok kacagás kíséretében. 

 

Csütörtök 

Csütörtök a sporté volt! Az udvaron akadálypályákon vizet hordtunk, horgásztunk, letakart vödrökben kincsek után tapogatóztunk. A látottak és a 

gyermekszájak alapján ez volt az egyik kedvenc. 

 

Péntek 

Pénteken a hét megkoronázásaként kisétáltunk a Pándzsa partra, ahol megnéztük a víz élővilágát, madarakat, a víz tisztaságát, szennyező 

anyagokat, szemetet és sok okos gondolat összegzése után hazatérve egy jó pohár víz várt mindenkit, persze hogy izgalmasabb legyen 

jégkockával, mert úgy az igazi…. 

Egészségünkre ! 

 

A témahéthez tematikus tervet készítettek a kollégák.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


