
Fenntarthatósági Témahét 2020.  

Csabrendeki Általános Iskola, 8474 Csabrendek Kossuth utca 14. 

 

Az idei tanévben is többféle aktivitással kapcsolódtak be iskolánk tanulói, tanárai a Fenntarthatósági 

Témahét programjába. Sajnos, a kialakult járványhelyzet miatt, nem minden lehetőséggel tudtunk élni. De 

igyekeztünk kihozni mindenből, amit csak lehetett. 

 

I. Zöld Okos Kupa: A vetélkedőre 4 felső tagozatos csapatunk nevezett be. Közülük három csapatunk 

tovább jutott a megye döntőbe. 

 

II. A faültetési lehetőséget, melyet a Témahét nyújtott, más fák ültetésével kiegészítettük. A csemeték 

egy részét magunk neveltük elő iskolakertünkben, a többit pedig állami és magán szponzoroktól kaptuk. A 

beültetések iskolakertünkben, iskolánk udvarán, valamint egyik községi játszóterünkön valósultak meg. A 

munkákat szülők, nagyszülők, önkormányzati dolgozók, valamint, természetesen a gyerekek segítségével 

végeztük el. Mintegy 38 darab facsemetével növeltük községünk zöldterületét. Ezen kívül, az iskolakertből 

elajándékoztunk még másik 34 darab kislevelű hársfát. Melyek szintén községünk köztereit, udvarait díszítik. 

Ezen kívül 10 család kertjébe ajándékoztunk 10-15 málnatövet, melyeket az őszi időszakban szedtünk fel 

iskolakertünkből.   

 

 



III. Az Energiahatékony Iskola programjában havi rendszerességgel ellenőrizzük a víz- és villanyórák 

állásást. Ennek következtében derült fény egy rejtett csőtörésre. A hiba gyors felderítésével, kijavításával 

sikerült a további veszteséget megakadályozni. Energiahatékonysági tervünk másik pontja is megvalósult a 

nyár folyamán. Szülői segítséggel, a gyerekek közreműködésével iskolakertünk épületére csatornát 

szereltünk, és esővízgyűjtő rendszert alakítottunk ki. Így, a tisztított vezetékes víz helyett, esővízzel tudjuk 

kertünk növényeit locsolni. Ez a költséghatékonyság mellett környezetvédelmi szempontból is sokkal 

előnyösebb! Az energiahatékonyság növelése érdekében, iskolakertünk épületének villamos hálózatát 

felújítattuk. A beruházás költségeit egy helyi vállalkozó állta. A munkálatokat saját szakemberei végezték el. 

A világítótesteket energiatakarékos, LED technológiás berendezésekre cserélték. 

 

 

 



IV. A Diákok és Tanárok a fenntarthatóságról – kutatási program kérdőívét körülbelül 30 tanuló és 

tanár töltötte ki iskolánkból.  

 

V. Az őszi, időszaki elem- és mobiltelefon gyűjtő versenyben, diákjaink 25 %-ának részvételével szép 

eredményeket értünk el. 1365 kg elemmel megyei II. helyezettek, 42 db mobilkészülékkel pedig megyei VI. 

helyezettek lettünk.  

 

VI. Három alkalommal tartottam szabadidős foglalkozás keretében, gyakorlati tevékenységgel 

egybekötött bemutatót, illetve előadást az iskolakertünkbe telepített gyógy- és fűszernövényekről, azok 

felhasználásáról, a témahét „Ludas Matyi gyógynövényei” c. óravázlatának inspirációja nyomán. 


