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Fenntarthatósági Témahét az iskolánkban

Mint minden évben most is nagyon vártuk a Témahét programjait. Kis iskola révén
nem egyszerű a helyzet, hiszen szinte mindenki részt vesz mindenben. Ebben az évben a
vírus is újabb akadályt jelentett. Mindezek ellenére rengeteg pályázattal, programmal
készültünk.
Az első és az egyik legfontosabb, hogy elem és mobiltelefon gyűjtőversenyt
hirdettünk, melyen iskolánk tanulói nagyon aktívan vettek részt. 100 fős iskolánk csaknem
300 kg elemet és több mint 100 mobiltelefont gyűjtött másfél hónap alatt. Volt, aki csak 1-2
elemet hozott, de voltak, akik az összes ismerőstől összegyűjtötték. A pontjainkból fel is
ajánlottunk a rászorulóknak. A „Mosolymanók” keretén belül pedig már több doboz ajándék
is megérkezett és lelkesen folytatjuk a dobozolást.

Papírgyűjtést is rendeztünk, melyben szintén nagyon sokan vettek részt. A pályázatok és
versenyek azonban itt még nem értek véget. Meghirdetésre került a természetfotó-, állat- és
farajz-, valamint a „Mesélnek a fák” pályázat is. Mind a négyre értékes alkotások készültek.

A hagyományainkhoz híven számítógépes tűzvédelmi alkotóversenyt is rendeztünk, „Előzzük
meg az erdőtüzeket!” címmel. Több környezetvédelmi versenyre is jelentkeztünk a Témahét
alkalmából, melyek még folyamatban vannak. Ilyen például a „Geoszféra”, „Utazás a Föld
Körül” és 7-8. osztályos levelező biológia versenyek.

A versenyeken kívül fa- és virágültetést, madáretető készítést is szerveztünk.

Az energiahatékonyság jegyében elhatároztuk, hogy még jobban odafigyelünk az áram- és
vízfogyasztásra, a szemetelésre, melynek érdekében energia ügyeleteseink figyelik az égve
maradt lámpákat, a termek tisztaságát és a mosdók, csapok vízfogyasztását. Ezzel sikerült
csökkentenünk is mindezt. Informatika órákon a jövő „Ökoházát” és farmot terveztünk.
Zöldségtálakat is készítettünk, melyet minden osztály elfogyasztott. Az udvarra rajzolt
sokszínű és érdekes ugróiskolánkon is versenyeztünk az egészséges életmód jegyében.

A Témahét nyitóelőadásán és rendezvényein, tanóráin is részt vettünk az online
közvetítéseken, melyek témáit feldolgoztuk. A fenntarthatósági kérdőív kitöltése során
tudatosítottuk, hogy mit lehet még tennünk Földünk védelme érdekében.

Néhány vélemény diákjaink tollából:
„A Fenntarthatóság Témahét elején megnéztünk Áder Jánossal készített nyitórendezvényt.
Számomra érdekes volt. Szó volt a klímaváltozásról a környezetszennyezésről. Az emberek
jelentik a legnagyobb veszélyt a Földre. Nekem a témahetek közül ez volt a kedvencem
nagyon érdekesnek találtam. Erika tanárnő szervezte és segített nekünk a feladatokban,
megmutatta hol kell keresni és hogy mit kell csinálni. fotópályázatot hirdetett és az erdő
fájaként leírtuk és számítógéppel lerajzoltuk, hogy milyen fontosak a fák, az erdők. Német
órán is erről beszéltünk németül. Az udvaron pedig sportfoglalkozásokat is tartottunk.”
„A 2020-as évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét és a Világ Legnagyobb Tanórája
közös nyitórendezvényén vettünk részt. A beszélgetés résztvevői a Témahét fő szerzői:
Matolcsy Miklós ügyvezető és Néder Katalin programvezető. A kiemelt témák ebben az
évben az energia, a klímaváltozás és az egészségnevelés. Erről szóltak az online közvetítések
is. Nekem nagyon tetszettek az előadások és az utána következő iskolai programok is.”
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