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Beszámoló a Fenntarthatósági témahét programjáról 

 „Örökös Ökoiskola” címmel rendelkező intézményként fontosnak tartjuk a természet megismerését, 

védelmét és a teremtett világ megőrzését. Éppen ezért élünk minden olyan lehetőséggel, melynek 

során közelebb hozhatjuk tanítványainkhoz a környezet védelmének és a fenntarthatóság 

kérdéskörének megismerését. Intézményünk negyedik alkalommal vett részt a témahét programján. 

Két feladatellátási helyünkön, 19 osztállyal regisztráltunk és valósítottuk meg a programot. Az alsó 

tagozaton minden osztályunk részt vett. Többen a tanítók és tanárok közül 2-3 órát is fordítottak a 

fenntarthatósággal kapcsolatos témákra. 

Nagyon megkönnyítik a dolgunkat az óravázlatok, projekttervek, sok ötletet kapunk a megvalósításhoz. 

Magával ragadó volt a megnyitó videó. Köztársasági elnök úr előadása sok kisdiákunk szemébe még 

könnyeket is csalt. Sokan ennek kapcsán ébredtek rá először, hogy milyen globális problémákkal 

küzdünk. 

A legtöbb alsós osztályban a gyerekek csoportokban dolgoztak a nap folyamán. Miután csapatnevet 

választottak, PPT-t néztek arról, hogyan hat ránk a klímaváltozás. 

Átbeszélték, milyen káros dolgokat teszünk a környezetünkkel. Kiemelten 

foglalkoztak a "víz 3 drámájával". 

Változatos feladatokkal mélyítették, 

hogyan tudják megóvni a 

vízkészletünket, a talaj és a levegő 

tisztaságát.  Kisfilmet is néztek a 

klímaváltozásról. A nap végén értékelték a csapatok munkáját. 

Pontokban összegezték, miként kell élnünk illetve mit tehetünk , 

hogy bolygónk élhető legyen: Mit kíván a Föld!  

Technika órán hulladékból készítettek újabb tárgyakat. Felhasználtak: wc papír gurigát, alufólia 

papírgurígát, papír tojástartót, parafadugót, műanyag spaknit, dobozokat..., csupa újrahasznosítható 

anyagot. Szabadidős foglalkozás keretében a Wall-E c. filmet nézték meg, ami nagyon tetszett a 

gyerekeknek és nagy hatással volt rájuk. Természetesen 

megbeszélték a film történéseit, eseményeit: Mi vezetett odáig, 

hogy a Földről el kellett költözni az 

embereknek? Mit kellett volna 

másképp csinálni? Mit tehetünk 

azért, hogy élhető legyen a Föld?  

Rajzórán, a papír 

újrahasznosításának, a fák kiemelt 

védelmének témakörét dolgozták fel. 

Motto: " Szemétből szemtelenül ötletes!" 

Újságpapírból kollázs technikával képalkotás, egyszerű geometriai 

formákból.Az első osztályokban a  Ludas Matyi gyógynövényei témakört választották többen is. 

Ráhangolódásként megnézték a mese bizonyos részeit, ahol a gyógynövényeknek van szerepe. A hét 

folyamán megismerkedtek egy-két gyógynövénnyel és annak felhasználásával. / pl. kamilla, 

csipkebogyó…./ A gyógynövényekkel rajzos formában, szárított formában, illetve szemléltető anyagok 



segítségével ismerkedhettek meg a tanulók. Az előzetes gyűjtőmunkának köszönhetően könyvek, 

képek is segítségükre voltak az ismeretek feldolgozásában. Teadélután keretein belül: kamilla tea és 

csipkebogyó tea kóstolására is sor került, amihez csipkebogyó lekvárt is kóstolhattak. Ennek a 

délutánnak igazán nagy sikere volt. A játékok közül a saját készítésű puzzle aratott még nagy sikert. 

Szintén az egyik első osztályban 2x45 percben a "Föld üzeni, 

ébresztő" című óravázlat segítségével a klímaváltozás 

hátterét, okait és következményeit beszélték meg. Az első 

órán a klímaváltozás előtti és utáni állapotokról 

beszélgettek, szó volt az üvegházhatásról illetve, hogy mit 

tudnak ők tenni környezetük védelme érdekében. A második 

óra a víz fontosságáról illetve annak védelméről szólt, ehhez 

kapcsolódóan rajzokat készítettek, hogy ők mit tudnak tenni 

a víz védelme érdekében.  

A másodikosok a szelektív hulladékgyűjtés okáról, és fontosságáról beszélgettek a gyerekekkel. 

Megtanulták, hogy mi alapján szelektáljuk a szemetet, melyik szelektív hulladékgyűjtő konténerbe 

kerülnek az egyes hulladékok. A foglalkozás végén a gyerekek egy saját szelektív hulladékgyűjtő 

konténert terveztek, mely szerintük a legjobban tudja mutatni a többi gyermek számára, hogy mit 

dobhatnak bele. 

Környezetismeret és matematika órákon jól beilleszthetőnek bizonyult a klímaváltozáshoz 

kapcsolható: A Föld üzeni, ébresztő! vázlat. A szelektív hulladékgyűjtéshez a Nézz szembe a 

szemeteddel! projekt tetszett leginkább a gyerekeknek. Matematika órán 

a Zöld Matek feladataiból is válogattak a tanítók.  

A gyerekek nagyon érdeklődők voltak. A változatos feladatokkal sikerült a 

motivációjukat folyamatosan fenntartani. Az elektronikus média 

alkalmazásán keresztül a logikus és 

kritikai gondolkodás fejlesztése, 

továbbá az információkezelési 

készség kialakítása, fejlesztése 

zajlott. 

A megosztott videókkal lehetővé tehettük, hogy a gyerekek a saját 

környezetükben élőkre is hatással legyenek, családtagjaik 

fogékonyabbak legyenek a társadalmat érintő problémákra, 

továbbá bevonják a környezetvédelem feladataiba a lehetőségeikhez mérten. (Több esetben is a 

gyerek tanítja a szülőt, nagyszülőt.) 

A hetedikesek  angolórán kisvideókat néztek a környezetvédelemről. 

Környezetvédelmi akadályversenyt szerveztek a teremben: 

memóriajáték, puzzle, szókereső, ... 

Környezetvédelmi kisposztereket fűztek össze 

kiskönyvvé. Osztályfőnöki órán kiszámolták az 

Ökológiai lábnyomukat. Biológia órán a 

fényszennyezésről beszélgettek egy ppt segítségével. 

Kémia órán egy fenntarthatósági történetet dolgoztak 

fel az energiafelhasználásról, takarékosságról.   



A 7. és a 8. osztályokban foglalkoztak a fenntartható fejlődés lehetőségeivel. 7. 

osztályban az éghajlati övezetek tárgyalásánál részletesen kitértek a Földünket 

veszélyeztető emberi tevékenységekre és azok hatásaira. Példákat hoztak konkrét 

tevékenységekre - lokálisan, globálisan. ( az exogén erők és az ember kapcsolata, 

erdőirtás, túllegeltetés, talajkimerülés, túlöntözés, műtrágyázás, ipari 

tevékenységek, globális felmelegedés, hulladékelhelyezés, vadászat, prémes 

állatok tenyésztése stb.) 8. osztályban Észak- és Dél Európa példáján keresztül 

világítottak meg néhányat a globális problémák közül. Felmelegedés, túlhalászat, 

idegenforgalom - turizmus térhódítása a még érintetlen vagy kevésbé érintett területeken és 

tengerpartokon, városi zöldterületek beszűkülése, túlfogyasztás, csomagolás -hulladék stb. Utóbbi 

esetben a vita módszereivel győzték meg egymást a tanulók. Mindkét óra tökéletesen illeszkedett a 

tanmenetükbe.   

A Zöld DÖK az idén úgy vett részt a Fenntarthatósági 

témahétben, hogy szerveztek egy túrát az Úrkúti 

őskarszthoz, amin 31 tanuló és 4 pedagógus vett részt. A 

túra 24 km-re sikeredett és mindenki nagyon élvezte. 

Előadást hallhattak az úrkúti mangánbányáról és az 

Őskarszt kialakulásáról, a kőzetekről.   

 

 

 

 

Intézményi szinten vettünk részt a Szelektív Hulladékgyűjtési versenyben. Erre az időszakra szerveztük 

az éves papírgyűjtési akciónkat. Az alsó tagozat 10 840 kg, a felső 

12 820 kg papírhulladékot gyűjtött. Ezen a héten 58 kg használtelemet 

és 8 mobiltelefont adtak le tanulóink. A Diákok a fenntarthatóságról 

c. kutatási programban felnőttek és gyerekek is kitöltötték a 

kérdőívet. 

Köszönjük, hogy ismét részt vehettünk a Fenntarthatósági témahét 

programjain! 

Ajka, 2020. 11. 28. 

 

Simonné Kósa Zsuzsanna 

Öko-munkacsoport vezető 


