
KÉTEGYHÁZI MÁRKI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 

BESZÁMOLÓ 

„A gyermek miliőjének alakítása több szempontból is alapvető fontosságú. Egyrészt a globális 

környezetvédelem alapsejtje, bölcsője. Másrészt a gyermek miliőjének kedvező alakítása a 

szellemi környezetvédelemnek legfőbb színtere és módja.” (Rókusfalvy) 

 

Iskolánk, a Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola az idei évben 

harmadik alkalommal vett részt a Fenntarthatósági Témahéten. 

Külön öröm számunkra, hogy elnyertük az ökoiskola címet is ebben 

a tanévben. Évről évre egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a 

környezeti nevelésre.  

 

Célunk, hogy a gyermekekben elültessük a fenntartható fejlődés szellemiségét és gyakorlati 

alapjait, valamint az is, hogy megértessük velük és magukévá tehessék a globális szemléletet. 

A korai környezeti nevelés elengedhetetlen, hiszen a gyermekek által befolyásolható a 

jövőben a társadalom környezeti értékrendjének alakulása, ők lesznek a jövő tudatos 

fogyasztói, ha nevelésük ma megfelelő mederben folyik. 

Az általunk kidolgozott programsorozaton iskolánk minden diákja (65 tanuló) részt vett, 

természetesen szem előtt tartva az életkori sajátosságokat is.  A szervezés során figyelembe 

vettük, hogy szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán 

kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne csak elméleti ismereteket szerezzenek, 

hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert.  

A környezeti nevelés alapja természettudományos ismeretek átadása, ám azon túl fontos 

célunk a tudatos és felelős állampolgárrá nevelés és az egészséges személyiség kialakítása és 

fejlesztése is.  

A 2020. évi Fenntarthatósági Témahét témái az energia, a klímaváltozás és az 

egészségnevelés. Mindhárom témát feldolgoztuk a témahét folyamán élménypedagógiai 

módszerekkel. 

2020. október 5-én 8 órakkor tartottuk a témahét megnyitó rendezvényét. A vírushelyzet 

miatt, iskolarádión keresztül ismertettük diákjainkkal a hét programjait, témáit. Végezetül 

meghallgattuk Kőváry Anett, a Föld üzenete című munkáját, amelyben a bolygónk 

szemszögéből mutatja be jelenlegi helyzetünket.  

 

Egészégnevelés 

Az iskola aulájában teaházat alakítottunk ki. Frissen elkészített gyógynövényteákkal vártuk 

tanulóinkat. . Minden nap más „gyógynövényitalt” ismerhettek és kóstolhattak meg a 

gyerekek. (fekete bodza virág, csipkebogyó, apróbojtorján, hársfa, csalán) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megismert gyógynövényeket, különféle változatos technikákat alkalmazva, rajzórákon 

örökítették meg a gyerekek. ( levélnyomat, akvarell, fakorong festés, kollázs stb. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fenntarthatósági témahéten többször is felhívtuk tanulóink figyelmét a zöldség, 

gyümölcsfogyasztás kedvező táplálkozás- élettani szerepére. A hét folyamán nemcsak 

gyümölcssalátát kóstolhattak a gyerekek, hanem smoothie is készült elsőseink nagy örömére!  

 

 

 

 

 

 



Szünetekben zenés tornával próbáltunk kedvet csinálni a mozgáshoz. 

 

Hagyomány iskolánkban a Húsmentes Péntek megtartása. „Edd 2 Celsius-fok alá a 

felmelegedést!” Környezetvédelmi és egészségügyi szempontból is fontos legalább egy ilyen 

nap beiktatása. 

Kevesebb hús, több zöldség és gyümölcs, nagyobb a szervezet rost-, vitamin- és ásványianyag-

tartalma, és mindez jótékonyan hat a szív- és érrendszer, ezáltal az egész emberi szervezet 

egészségére. 

2020. október 9-én „Gyaloglónapot” tartottunk. ---  Iskolánkban minden évben 

megrendezésre kerül ez a rendezvény. Felhívjuk tanulóink figyelmét a séta egészségügyi 

előnyeire, illetve környezettudatos magatartás fontosságára. 

Klímaváltozás 

Környezetismeret, természetismeret illetve földrajz órákon foglalkoztunk evvel a témával. A 

„Minden mindennel összefügg…. „saját mintaprojektet valósítottuk meg. Sokkoló képek 

bemutatásával történt a problémafelvetés. Egy érdekes mese által ismerhették meg a 

gyerekek az üvegházhatás lényegét. Interaktív feladat megoldásával beszéltük meg a globális 

felmelegedést okozó melegházi gázok felszaporodásának okait. E jelenségnek vannak 

természetes és mesterséges okai.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Közösen megkerestük a megoldásokat.  

 

 

 

 

 

 



Miért baj, ha melegszik a Föld? Keresd a párodat!  A mondatok különböző színű papíron (sárga, 

zöld) kiosztásra kerültek a tanulóknak. A sárga színű lapot kapó diák hangosan felolvasta a 

szövegét és kereste a párját a zöld színű lapot kapó diákok közül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külső Látogatási helyszín 

Felfedező, valós problémákra megoldást kereső, a valósághoz kötött tanulás valósult meg 

Gyula-Városerdőn az erdei iskolában. „Tanösvénytúra az erdők és a klímaváltozás jegyében” 

címmel.  

 

 

 

 

 



Energia 

Az energiahatékony iskola program során a diákokkal megtekintettük az iskolaépület 

energiafogyasztását, villany-, víz-, gázóra mérőállását. A mért adatokat rögzítettük, mely 

alapján elkészítettük az akciótervet. Technika órákon átbeszéltük az energiatakarékos 

megoldásokat. Miért, mivel, hogyan tudunk takarékoskodni? Mi a jövő technológiája? 

Passzívházak, ökoházak. Az akciótervben mindezeket leírtuk és vállaltuk, hogy a télen mért 

átlag energiafogyasztásunkat lecsökkentjük. Ez beletettük egy időkapszulába és behelyeztük a 

földbe.  

 

 

 

 

 

 

Testnevelés óra keretében kerékpáros kirándulást tettek tanulóink. Felkeresték az Andrássy-

Almássy kastély parkját, ahol terepi vizsgálatot végeztek Fa Book interaktív fahatározó 

applikáció segítségével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika órán lehetőséget biztosítottunk tanulóink számara, hogy részt vegyenek a Diákok 

és tanárok a fenntarthatóságról kutatási programban, kitöltötték a kérdőíveket. 

 

 

 

 

 

 



Zárás  

A hét folyamán megszerzett ismereteket tartalmazó kvíz kitöltésével zártuk a témahetet. A 

gyerekek fogalmazást készítettek élményeikről, tapasztalataikról. 

Íme, néhány fogalmazás gyerekeink munkái közül. 

Gálea Gábor 6. osztály 

Nagyon tetszett a témahét, mert sokat mozoghattunk és én nagyon szeretek sportolni. Arra 

figyeltem fel, hogy sok olyan ember volt, aki viszonylag sokat sportolt, pedig nem jellemző 

rájuk. 

A legérdekesebb nekem az volt, hogy a tehenek milyen mérgező gázokat bocsátanak ki. 

Felkaptam a fejem arra, hogy sok fát, erdőt irtanak ki azért, hogy az állatoknak 

takarmánynövényt termeljenek. 

Csumpilla Bence 6. osztály 

Nekem a gyümölcssaláta tetszett a legjobban, mert nagyon egészséges és finom. Azt vettem 

észre, hogy a gyógynövényteák nagyon ízletesek. Megtudtuk, hogy milyen jótékony hatásai 

vannak az emberi szervezetre. Az volt a legérdekesebb számomra, hogy megtudtam, hogy a 

tehenek metánt bocsátanak ki, ami nagymértékben nem tesz jót a Földnek. Azért irtanak ki 

erdőket, hogy az állatoknak ennivalót termeljenek, és ez a folyamat is hozzájárul a globális 

felmelegedéshez. Tetszett az üvegházhatást bemutató mese, jobban megértettem mi is ez. 

 

Farkas Eszter 5. osztály 

Nekem nagyon tetszett a teakóstolgatás. Megtudtam, hogy a gyógynövényteáknak milyen 

jótékony hatásuk van az emberi szervezetre. Ezután én is többször fogok magamnak készíteni. 

Próbálok egészségesen élni. Nem autóval jövök suliba, hanem gyalog. 

 

Hrabovszki Anasztázia 7. osztály 

 

Szerintem nagyon oda kell figyelni a Földre, mert ezt a gyerekeink, unokáink fogják örökölni. 

Szeretném, ha majd az én gyerekeim és unokáim is megláthatnák, hogy mennyi csodás dolog 

van a világon. Ezért környezettudatosan próbálok élni. Ritkán járok kocsival, inkább 

kerékpárral vagy gyalog jövök iskolába. Szelektíven gyűjtöm a szemetet. 

 

Kocsis Roland 6. osztály 

Én úgy szeretném megváltoztatni a Földet, hogy nem pazarlom az ivóvizet, kerékpárral jövök 

iskolába. Odafigyelek arra, hogy feleslegesen ne égjen a villany. Ez a hét nekem azért tetszett, 

mert sokat mozogtam és nagyon ízlett a gyümölcssaláta is. 

 



Témahéthez kapcsolódó rendezvények 

Az Andrássy-Almássy kastély parkjában fogadtak örökbe 6. osztályos tanulóink egy ostorfa  

”matuzsálemet”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ültessetek fát!  
 
2020. 10. 22-én faültetési programot szerveztünk az iskolában. A Fenntarthatósági témahét 
keretében a Körös - Maros Nemzeti park által adományozott szabad gyökerű vörösszilva fát 
ültették el tanulóink az iskola udvarán. 
A program ünnepélyes keretek között zajlott, kihangsúlyozva ennek fontosságát. Iskolánk 
igazgatójának megnyitó beszéde után tanulóink műsora, majd a faültetés következett. 
Mindezzel az volt a célunk, hogy arra emlékeztessünk mindenkit, hogy tiszta levegő, tiszta víz 
és termőföld szükséges az egészséges élethez az emberi közösségek számára. 
A mi feladatunk, hogy ne csak egy napon gondoljunk a fákra, hanem ültessünk fákat a saját 
környezetünkben is. Mindenki legalább egyet! És óvjuk a zöldterületet, mert azt a 
legkönnyebb elpusztítani, létrehozni azonban sokkal nehezebb. 
 
Ültess Fát! 
Ha másért nem, lombot ád. 
Árnyékában megpihenhetsz. 
gondot ő visel reád! 
Jó tavasszal nyit virágot. 
 Messze érzed illatát, 
Kis madárka száll reája: 
Ingyen hallhatod dalát. 
Ültess fát! 
 

 

Kétegyháza, 2020. november 17.   Csákvölgyi Erika, Krisánné Sztán Mariann 

        Öko- munkacsoport 


