
2020. október 5-9. Fenntarthatósági Témahét a Bocskaikerti Németh László Általános Iskolában 

Ökoiskolaként kötelességünknek érezzük, hogy minden évben részt vegyünk a Fenntarthatósági 

Témahéten, aminek kezdettől fogva részese iskolánk. Ebből az alkalomból idén már egy jelvényt is 

kiérdemeltünk: 

 

 

A koronavírus-járvány első hulláma miatt idén október elejére halasztott témahét körülményei most 

sem voltak a legideálisabbak, hiszen tömeges rendezvényeket nem tudtunk szervezni, a már 

hagyományos programunkat, a hortobágyi daruvonulás megtekintését sem szerveztük meg idén 

központilag. (A családokat azonban biztattuk, hogy ne hagyják ki ezt a felejthetetlen eseményt, hiszen 

szabad levegőn kis csoportban biztosan nem kockáztatnak, az élmény pedig maradandó lesz!) 

Mégis ismerkedhettek a madárvonulás rejtelmeivel iskolánk tanulói. Ebben a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóságának tartozunk köszönettel. A HNPI ingyenesen biztosította azt a mobil kiállítást, aminek 

csak a szállítását kellett megoldanom. A kilenc darab interaktív tabló éppen csak hogy belefért a 

kocsiba, de befért, és ez a lényeg: 

 

A kiállítást a közösségi teremben helyeztük el, ahová a járványügyi előírásokat betartva, 

fertőtlenítéssel és kisebb csoportokban fogadtam az iskola tanulóit. Rövid előadás után feladatokat is 

kaptak a gyerekek, amiket a tablókat figyelmesen böngészve tudtak megoldani. Remélhetőleg 

mindenki szerzett új ismereteket és pozitív élményeket, így mindenképpen megérte a kiállítás 

megszervezésével, szállításával és beállításával járó fáradság. Talán az alábbi képek is ezt igazolják: 

  

 



 

Természetesen voltak más programok is. Rajz órán is téma volt a madarak vonulása: 

Rajzok a madárvonulásról: 

 

De a Fenntarthatósági Témahét tananyagainak felhasználásával megismerkedhettünk a 

gyógynövényekkel is:  

Ludas Matyi gyógynövényei: 

   

Természetesen a saját óráján több pedagógus kolléga is megvalósította a témahétre tervezett 

programját, így a gyerekek tanítási órákon és azokon kívül is élményekkel gazdagodhattak. Köszönet 

minden kollégának, aki a mostani nehéz helyzetben is fontosnak tartotta a fenntarthatóság ügyét és 

tett azért, hogy iskolánk idén is sikerrel vegyen részt az országos eseményen.  



És persze még nincs is vége, hiszen a témahéthez kapcsolódva zajlottak a képzőművészeti és irodalmi 

pályázatok, az őszi szünet után pedig még faültetés is volt iskolánkban. 

2020. november 4.  

A Fenntarthatósági Témahét zárásaként ma fát ültettünk a harmadik osztályos madarász sulis 

gyerekekkel. A magyar kőrist a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságától kaptuk. A gyerekek vidáman 

láttak a munkához és hamar földbe került a csemete. Reméljük, hogy megerősödik nálunk és még sok 

tanéven keresztül gyönyörködhetnek benne - akár majd az itt szorgoskodók leszármazottai is:-)) 

 

 

 

További képek és információk: http://okoiskola.blogspot.com/2020/10/fenntarthatosagi-temahet-

oktober-5-9.html 
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