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1. ELŐKÉSZÜLETEK 

Október 5-től 9-ig a Fenntarthatósági témahét lebonyolítása történt iskolánkban. Ennek előzetes 

eljárásrendjét a természettudományos munkaközösség dolgozta ki több pedagógus 

bevonásával. 

Hétfőn 10 órakor az ONLINE nyitórendezvényen vettek részt a felső tagozatos osztályok 

delegáltjai. Áder János köztársasági elnök és több neves előadó szereplésével készített filmet 

tekintették meg. Osztályonként 2 fő vett részt a filmnézésen, ami a számítástechnika teremben 

vetítettek ki. 

A témahét témaköreire vonatkozóan az osztályok korosztályuknak megfelelő feladatokat 

kaptak. 

2. ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK FELADATAI, MUNKÁI 

Az 1. és 2. évfolyam színezős feladatot kapott, amit péntekig kellett elkészíteni. Beszélgettek a 

gyerekekkel arról, hogy milyen környezetkárosító tevékenységeket folytat az ember, és mi mit 

tehetünk a közvetlen környezetünk védelme érdekében. 

A 3. és 4. évfolyam szintén színezős feladatot kapott, amit péntekig kellett elkészíteni. A 

színezők a szelektív hulladékgyűjtésről szóltak. Szelektív hulladékválogatásról, 

újrahasznosításról szóló rajzot, feladatlapot készítettek, oldottak meg. 

   

A tanulók beszélgettek a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, illetve arról, hogy mindez 

hogyan valósítható meg a lakóhelyünkön. 



           

 

3. FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK FELADATAI, MUNKÁI 

 

Az 5. évfolyam online filmet nézett. Címe: Közösségi közlekedés és fenntarthatóság 

Ideje: október 6. kedd 10 óra 

A 6. évfolyam az Élő bolygó jelentés című filmet tekintette meg október 7-én szerdán 10 órakor. 

 

 



A 7. évfolyam az Energia-kaleidoszkóp című filmet nézte október 8-án csütörtökön 10 órai 

kezdettel. 

 

A 8. évfolyam szintén online filmnézésen vett részt. Címe: A mobiltelefon életútja. Ideje: 

október 9. péntek 10 óra 

A felső tagozatos tanulók plakátot is készítettek. 

A plakátok mottója: 

• Környezetvédelem 

• Földünk veszélyei 

• A Föld üzeni: ÉBRESZTŐ! (Áder Jánostól idézve). 

 

A rajzokból kiállítás készült, de a rajzok online 

is megtekinthetők a beszámoló alján található 

linken. 

 

 

 

 

 

 

4. BÁRMELY KOROSZTÁLY SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTTEGYÉB PROGRAM, 

TEVÉKENYSÉG 

A program által biztosított fát is elültettük: 

 



További fotók: https://indafoto.hu/Jalicsdiakonkormanyzat/faultetes_2020  

 

Iskolánkban folyosóin szelektív kukákat helyeztünk el: 

 

fotók: https://indafoto.hu/Jalicsdiakonkormanyzat/szelektiv_hulladekgyujtes_kezd  

 

Időszaki szelektív hulladékgyűjtési versenyt hirdettünk. két tanuló emelnénk ki (6. és 8. 

évfolyamról), akik 5 kg elemet hoztak a szelektív hulladékgyűjtő edénybe (erre egész évben 

van lehetősége a diákoknak). 

A témahéten készült összes fotó megtekinthető az alábbi galériában:  

https://drive.google.com/drive/folders/17AVpzJxFg6I9B482gE3nLG5e4kuRU9tX?usp=shari

ng  

 

5. ÖSSZEGZÉS 

Úgy az alsó-, mint a felső tagozatos tanulók nagyon komolyan vették a projektet. Nemcsak az 

iskolában, hanem sokuk otthonában is szó van arról, hogy vigyázzanak a környezetükre. 

Mind a gyerekek, mind pedagógusok számomra nagyon tanulságos volt a projekt, és hisszük, 

hogy amit a témahét során tanultak, azt otthon is tovább tudják adni. 

https://indafoto.hu/Jalicsdiakonkormanyzat/faultetes_2020
https://indafoto.hu/Jalicsdiakonkormanyzat/szelektiv_hulladekgyujtes_kezd
https://drive.google.com/drive/folders/17AVpzJxFg6I9B482gE3nLG5e4kuRU9tX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17AVpzJxFg6I9B482gE3nLG5e4kuRU9tX?usp=sharing

