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A Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola programja a 

 2020. október 5-9. Fenntarthatósági témahéten 

 

A 2020. évi Fenntarthatósági Témahét témakörei az energia, klímavédelem, egészségvédelem témái 

köré szerveződtek. Egész héten zajlottak a programok.  2. osztályban az Erdővel ismerkedtek a diákok 

a közeli tölgyes fáinál. 3. osztályban Öko dobókocka segítségével kapcsolódtak a fenntarthatósági 

témahét mondandójához. A 4. osztály bekapcsolódott a témahét online óráiba. Az Élő bolygó 

jelentés, WWF Magyarország előadása fogta meg leginkább a tanulókat.     

           

           

                   

A felelős munkaközösségvezető az alsós évfolyamok számára osztályonként játékos vetélkedőt 

szervezett október 9-én délelőtt az iskola területén lévő Madárpanzióba. Madárbarát iskola lévén 

nagy hangsúlyt fektetünk a madarak védelmére is. Mivel az Állatok világnapja idén egybeesett a 

témahéttel, madarakkal, állatokkal kapcsolatos fejtörők, játékos feladatok is szerepeltek a délelőtt 

programjai között. Ügyes kezű diákok hazai madarakat festettek, melyek kihelyezésre kerültek a 

Madárpanzió területén, ezzel is elősegítve hazai madárfajok felismerését.  
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 A délelőtti programhoz tartozott az alsós osztályok faültetése, valamint műfecskefészkek elhelyezése 

is. 6 db fecskefészek került ezen a héten felhelyezésre. Felhívtuk a figyelmet a klímaváltozás 

következtében változó átlaghőmérsékletre, a kevesebb csapadékra, az eltűnő rovarállományra. A 

műfészkek felhelyezését az iskola tavaszi időszakban is folytatni szeretné.  

           

 

 

 

Feladatok ezen kívül a vizek védelméről, a műanyag hulladék szelektív gyűjtéséről, 

újrahasznosításáról szóltak. 
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Felsős osztályok számára 3 teszt kitöltésére volt lehetőség a 3 témakörben: energia, klímavédelem, 

egészségvédelem. A tesztek QR kódját tettük közzé, a témahéten volt lehetőség arra, hogy tableten, 

vagy okostelefonról megoldva a feladatokat, beküldjék azokat. Ezen a héten egy-egy biológia, 

természetismeret és természettudomány órán játékos vetélkedő, kahoot. com oldal segítségével 

dolgoztuk fel a 3 kiemelt témát. 

 

        

 

 

Iskolánk örökös ökoiskola, az elemek és használt telefonok gyűjtése folyamatos az iskolában. 

Továbbá a használt sütőolajat és zsiradékot is külön gyűjtjük.  A tervezett tevékenységekkel 

igyekeztünk minden korosztály, és évfolyam számára megfelelő ismeretterjesztést nyújtani, hogy 

ismereteiket tudatosan használni is tudják. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek számára 

természetessé váljon, hogy a fenntarthatóság nem csak egy héten kiemelt téma, hanem minden 

egyes nap törekednünk kell arra, hogy fogyasztásunkat, hulladéktermelésünket, az ökológiai 

lábnyomunkat csökkentsük. Cél, hogy diákjaink környezettudatossá váljanak. 

Gyömrő, 2020. november 2. 

Kiss-Bajdik Judit Eszter ÖKO iskolai munkaközösség vezető 


