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„  Az ember és a természet egysége valamiféle ősi, megbonthatatlan kapocs, 

amely, ha részese lehetsz ennek az élménynek, lélekben visszavisz a 

gyökerekhez ” 

Makai Rita 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019 / 2020. tanévre is meghirdette a 

Fenntarthatósági Témahetet, melynek kiemelt elemei az éghajlatváltozás, az 

energia és az egészség. 

A fenntarthatóság mindennapjaink része, azonban ilyenkor kiemelt  

figyelmet fordítunk erre. Napjaink globális  problémái iránt mi sem  

maradhatunk közömbösek!  

Iskolánk minden tanulója csatlakozott pár óra erejéig az online térhez, 

melyben elgondolkodtató, cselekvésre ösztönző, figyelemfelkeltő  

kisfilmeket  néztünk meg  a világ legnagyobb tanórájáról, bolygónk  

szennyeződéséről, a  környezetvédelem  feladatairól,  fontosságáról , az  

egészséges táplálkozásról, a  káros szenvedélyekről, a  tudatos  

életmódra  való ösztönzésről.  Sokan a szívükbe zárták, sőt le is  

rajzolták  Albertet,  az okos madárkát, aki  elmesélte, miért fontos az  

energia, hogyan hasznosítjuk, gazdálkodjunk vele. 

 

Itt  szeretném megragadni az alkalmat , hogy ismertessem azokat  a  

csatlakozó  programokat,  amelyeken eredményesen szerepelt iskolánk. 

 A 2019. őszi regisztrációt követte: 

  

1. SEGÍTS VELEM KARÁCSONYKOR!  

57 db ajándékdobozt készítettünk a MosolyManó felhívásra 

2. JÁTSZ, BANKOLJ, OKOSODJ! 

diákjaink folyamatosan  oldják a kvízeket 

3. PÉNZOKOS KUPA március 23-27. 

megyei  elődöntő 3. hely 



4. ZÖLDOKOS KUPA 

megyei  elődöntő 7. és 20. hely    /   3 online forduló / 

5. GYŰJTS VELEM! 

         Használt elem és e-kütyük gyűjtése – folyamatos 

         több  mint 800 kg elemet, és 70 db e- kütyüt adtunk le eddig 

6. ÜLTESS FÁT! 

 

Őshonos facsemetét várunk a közeli Nemzeti Parkból október 7 - november 

15 között 

 

7. PONTBANKOLJ OKOSAN! 

 

Több diákunk vette már át tudatos gazdálkodása eredményeként 

ajándéktárgyait.  

 

8. MAGYARORSZÁG „KEDVENC ZÖLD OSZTÁLYA” 

      Hajrá 6.b ! 

A videó megtekintése a megosztásoknak köszönhetően átlépte az ötszáz főt. 

https://videa.hu/videok/film-animacio/kedvenc-zold-osztaly-2020-

kedvencosztaly-kedvenczoldosztaly-pontvelem-

5ambNm2n8iciON63?fbclid=IwAR2ueIaIlNSNMM8AcRMcdoH5IGeZ16la

7X8gwIpddANgp00bJ0ikr9fihnE  

 

9. RÉSZVÉTEL A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJÁN ÉS 

FENNTARTHATÓSÁGI  TÉMAHÉTEN 

 

10.  A “MAGADÉRT SPORTOLJ!” APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, 

ALKALMAZÁSA, NÉPSZERŰSÍTÉSE 

 

           Az iskolák toplistájában a 3. helyezést értük el. 

 

11. SEGÍTSETEKVELEM  MOSOLYMANÓK !  

https://videa.hu/videok/film-animacio/kedvenc-zold-osztaly-2020-kedvencosztaly-kedvenczoldosztaly-pontvelem-5ambNm2n8iciON63?fbclid=IwAR2ueIaIlNSNMM8AcRMcdoH5IGeZ16la7X8gwIpddANgp00bJ0ikr9fihnE
https://videa.hu/videok/film-animacio/kedvenc-zold-osztaly-2020-kedvencosztaly-kedvenczoldosztaly-pontvelem-5ambNm2n8iciON63?fbclid=IwAR2ueIaIlNSNMM8AcRMcdoH5IGeZ16la7X8gwIpddANgp00bJ0ikr9fihnE
https://videa.hu/videok/film-animacio/kedvenc-zold-osztaly-2020-kedvencosztaly-kedvenczoldosztaly-pontvelem-5ambNm2n8iciON63?fbclid=IwAR2ueIaIlNSNMM8AcRMcdoH5IGeZ16la7X8gwIpddANgp00bJ0ikr9fihnE
https://videa.hu/videok/film-animacio/kedvenc-zold-osztaly-2020-kedvencosztaly-kedvenczoldosztaly-pontvelem-5ambNm2n8iciON63?fbclid=IwAR2ueIaIlNSNMM8AcRMcdoH5IGeZ16la7X8gwIpddANgp00bJ0ikr9fihnE


 

A felhívásra újra gyűjtjük a jó állapotú játékokat. 
 

 

Köszönjük szépen a tanulóknak, a kollegáknak, a szülőknek   és  az  

iskolavezetésnek   az aktív részvételt, támogatást és a sok  segítséget ! 

Nézelődjenek galériánkban! 

                      Zubályné  Szendrei Judit  -   Molnárné  Ivánkó  Éva 

tanárnők 

 

          

 

      



          

 

        

    



 

 

 

 

 

 


