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A 2019/2020-as tanévben sajnálatos módon elmaradt a Fenntarthatósági Témahét, így a
2020/2021-es tanév október 5-9. között szerveztük meg a 2., 5. és 6. évfolyamokon. Örömmel
töltött el bennünket, hogy idén csatlakozott a 2. évfolyam is.
Számunkra szép hagyomány, hogy iskolánkban minden tanévben témahetet szervezünk a
diákoknak. Foglalkoztunk már az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, korábban
csatlakoztunk a digitális témahét országos programjaihoz is, a tavalyi évben pedig a szelektív
hulladékgyűjtésről tudhattak meg többet a tanulók. A szervezés során törekedtünk arra, hogy a
gyerekek ne csak a tanórákon találkozzanak a fenntarthatóság témakörével, ezért minden napra
szerveztünk délutáni programot is, természetesen amennyire a pandémiás helyzet engedte.
Ökoiskolaként kiemelten fontos célunk, hogy a gyermekekkel megismertessük a természet
szépségét, a környezet védelmét, emellett elősegítsük a már meglévő tudásuk elmélyítését a
fenntarthatóságról. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók pozitívan viszonyuljanak az őket
körülvevő természethez, környezethez.
A programok összeállításánál törekedtünk arra, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő
programokat

válasszunk,

emellett

sikerélményekhez

juttassuk

a

gyermekeket.

A

legkülönfélébb programokat válogattuk össze, hogy a tanulók a hetet végig figyelemmel
kísérjék. A feladatoknál szerettük volna, hogy a diákok tapasztalatokat gyűjtsenek az őket
körülvevő világról. Fontos szempont volt, hogy a játékok, tevékenységek, programok,
foglalkozások által természetesen jól is érezzék magukat.

2. évfolyam programjai, foglalkozásai
1. Kreatív kézműves tevékenységek
a) PET palackok kupakjaiból
A 2. évfolyamos kis diákok PET palackok kupakjait használva alkottak logikai
táblajátékokat. Sakk bábok és malom korongok készültek, amiket természetesen ki is
próbáltunk. Több kézműves tevékenységet szerveztünk, ahol a kupakokat felhasználtuk, ilyen
például a memória játék, a kreatív állatok és az akváriumi
halak.
A foglalkozás megtervezésénél figyelembe vettük a
tanulók életkori sajátosságait, emellett a tevékenységek
egyik megközelítése a játék volt, így arra törekedtünk, hogy
a tanulók ezeket a foglalkozásokat ne feladatnak érezzék.
A játékokat kitettük a folyosóra, ahol ki is próbálhatták az iskolánk tanulói.

1

b) WC papír gurigából
A kézműves tevékenységek részét képezte a wc papír gurigák felhasználása is. A világ védett
állatfajait készítették el a tanulók. Természetesen ez is a kiállítás része lett.
c) Tojástartókból
A tojástartókat kétféleképpen használtuk fel. Az egyik
felhasználási módban kreatív arcok születtek, a másik
tevékenységben ötletes róka úrfik és róka kisasszonyok
készültek.
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2. Plakát a szelektív hulladékgyűjtésről
A 2. évfolyamos gyerekek csoportmunkában a tapasztalataikat, ismereteiket összegyűjtve
készítettek a szelektív hulladékgyűjtésről színes és érdekes plakátokat. A képek és színezők
mellett felkerült még egy, a témához kapcsolódó vers is. Mindenki szívesen részt vett a
munkában, nagyon kreatív plakátok születtek. Természetesen az alkotásokat kiállítottuk, így a
folyosón az egész iskola láthatja a produktumokat.

3. Szemétszedés
A 2. évfolyamos gyerekekkel az iskola környékén és az iskolában is szedtünk szemetet. A
tanulók nagy élvezettek vettek részt ezen a programon, ahol egy zsáknyi szemét gyűlt össze.
Fontos számunkra, hogy mi is tegyünk valamit a
környezetünk

tisztaságáért.

Az

osztály számára

a

legfontosabb, hogy ne csak beszéljünk a szemétszedésről,
hanem mutassunk példát a tettünkkel is.
Kis kortól kezdve megtanítjuk a gyerekeket arra,
hogyan védjék, tiszteljék környezetüket, és természetesen
a Földet, amin élnek.
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5. évfolyam programjai, foglalkozásai
1. Rajz a szelektív hulladékgyűjtésről
Az 5. évfolyamos tanulók rajzot, plakátot készítettek a szelektív hulladékgyűjtésről, ezek
mellett átfogó ismereteket szereztek a hulladék és szemét fogalmáról. A foglalkozás keretében
az ismereteik bővültek a szelektív hulladékgyűjtés főbb szabályaival is.
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2. A víz a mi kincsünk totó
Az 5. évfolyamosok a víz védelméről, a víz körültekintő felhasználásáról totót töltöttek ki.
Fontos számunkra, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a takarékos vízhasználatra, a vizek
szennyezésének megelőzésére.
3. Alternatív energiaforrások: Vízimalom modellje, a víz ereje
Modellkészítés
Az 5. osztályosok működtethető vízimalom modellt készítettek technika órán. A modell
kipróbálása során többféle kísérletet is tettünk. Az alábbiakra voltak kíváncsiak.
Felsőveretésű vízimalom, turbina esetében:
 hogyan változik a kerék forgásának sebessége?
 az átengedett vízmennyiség a turbina mely részein hasznosul a legjobban?
 meddig fokozható ez a sebesség?
A vízenergia olyan megújuló energiaforrás, amelyet a víz eséséből vagy folyásából nyernek.
Nagy történelmi múltra tekint vissza, kiszámíthatósága és folyamatossága folytán már az
ókortól kezdődően előszeretettel alkalmazták mezőgazdasági (öntözés, malmok) és ipari
(textilgyártás) célokra. Jelenleg a vízenergia primer energiaforrásként való hasznosítása a világ
villamosenergia-termelésének ötöd-hatod részét
teszi ki. A vízienergia megújuló energia, nem
szennyezi a környezetet és nem termel sem széndioxidot, sem más, üvegházhatást kiváltó gázt.
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6. évfolyam programjai, foglalkozásai
1. Szendvics készítése egészséges alapanyagokból
A témahéthez kapcsolódóan a 6. osztályos fiúk ételt
készítettek, méghozzá szendvicseket, természetesen egészséges
alapanyagokból.
A tanóra során a következő alapelveket beszélték meg a
tanulók az egészséges étkezés kapcsán:
 Mindig törekedj az egészséges táplálkozásra az ételek
megfelelő és kiegyensúlyozott kiválasztásával. Minden táplálék része lehet a
kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozásnak.
 Olyan ételeket fogyassz, amelyek energiát adnak. Korlátozd a kenyér, a tésztafélék, a
burgonya és az édességek fogyasztását, és a szénhidrátbevitel nagyobbik részét
gyümölcsök és egyéb alacsony vagy közepes glikémiás indexű tápanyagok (például
zabkorpa) fogyasztásából fedezd.
 Lehetőleg ne hagyd ki a reggelit, különben ebédre sokkal többet ennél. Étkezz
rendszeresen és naponta többször (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora), de
egyszerre csak kis mennyiséget.
 Lefekvés előtt másfél-két órával már ne egyél, vagy legalábbis ne zsíros és nehéz
ételeket, amelyeket a szervezet csak lassan tud lebontani.
 Gondolj minden nap a megfelelő folyadékbevitelre: igyál sok vizet, friss gyümölcsök
levét és teát. Kedvező élettani hatásai miatt a zöld teát ajánlom rendszeres
fogyasztásra.
 Csoki vagy chips helyett fogyassz inkább friss vagy cukrozatlan aszalt gyümölcsöt,
dióféléket vagy mandulát.
 Törekedj a megfelelő testsúly megőrzésére. Az ételeket a napi testmozgásnak
megfelelően válaszd ki, minél többet mozogsz, annál több energiára van szükséged.
 A napi tápanyagbevitel elengedhetetlen része a rostok biztosítása. Egyél sok zöldséget,
salátát és rostos ételt.
 Amennyiben kiegyensúlyozottan táplálkozol, minden tápanyagcsoport bejut a
szervezetedbe. Ha viszont diétázol, vagy nagy fizikális és pszichés megterhelésnek
vagy kitéve (például sportolsz), akkor fogyassz multivitaminokat és
táplálékkiegészítőket. Rendszeres sportolás esetén ne feledkezz meg a megfelelő
szénhidrátbevitelről sem, mert az ad energiát a teljesítményhez.
Természetesen minden osztálytársukat megkínálták a fiúk az egészséges szendvicsekből.
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2. Receptkészítés
A 6. osztályos lányok egészséges recepteket kerestek és írtak össze, amit természetesen
szorgalmi feladatként otthon is elkészíthettek.

3. Totó a nemzeti parkjainkról
A 6. évfolyamos diákok a magyar nemzeti parkokról tudhattak meg többet ezen a
foglalkozáson. Ismereteik bővültek a természeti kincseinkkel, a kulturális örökségeinkkel, ezek
mellett megismerhették a nemzeti parkok védelméért, megőrzésükért folyatott munkálatokat is.

Kiállítás
A hét rendkívül élménydúsan telt, céljainkat elértük. A gyerekek sok élménnyel,
érzelemmel, önismerettel, tapasztalattal, ismerettel gazdagodtak. Nagyon jó érzés volt látni,
hogy a gyermekek önmagukhoz képest a legjobbat nyújtották a foglalkozásokon.
Összességében egy nagyon jó heten vagyunk túl, a tanulók érdeklődve, figyelemmel voltak
jelen mindvégig a programokon, a foglalkozásokon.
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…………………………………………..
Kárász Péter
intézményvezető
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