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A 2020/2021-es tanévben már másodszorra rendeztük meg a Fenntarthatósági Témahetet,
októberben a tavalyi témahetet pótoltuk. Örömmel töltött el bennünket, hogy a 2. évfolyam
jelenléti oktatással, valamint az 5., a 6. és a 7. évfolyam tantermen kívüli digitális munkarenddel
csatlakozott a héthez a pandémiás helyzet miatt.
Az utóbbi években rendszeresen szervezzük meg a Fenntarthatósági Témahetet iskolánk
tanulói számára. Hagyományainkhoz híven idén is törekedtünk arra, hogy a gyerekek ne csak
a tanórákon találkozzanak a fenntarthatóság témakörével, hanem az otthoni környezet adta
lehetőségeket kihasználva célunk volt, hogy a gyermekek családjaik életébe is becsempésszük
a fenntarthatóságot, természetesen amennyire a járványhelyzet engedte.
Ezek mellett az ÖKO folyamatgazda, a Fenntarthatósági Témahét koordinátora elvégezte a
Fenntarthatósági Témahét 2021. pedagógusképzés című 5 órás nem akkreditált pedagógustovábbképzési programot, melyet 2021. március 10-én rendeztek meg online formában.
Az idei tanévben a második évfolyamos diákok jelenléti oktatással, a felső tagozatos tanulók
a kialakult járványhelyzet miatt tantermen kívüli digitális munkarenddel vett részt a
Fenntarthatósági Témaheten.

2. évfolyam programjai, foglalkozásai, tevékenységei
1. Kreatív kézműves tevékenységek
A második évfolyamos diákok PET palackokból kaspókat készítettek. Több kézműves
tevékenységet szerveztünk, ahol újságpapír felhasználásával
origami pillangók, papírmasé technikával állatok, papírtörlő
gurigából esőbot, valamint kávékapszulák használatával
díszek készültek.
A foglalkozás megtervezésénél figyelembe vettük a
tanulók életkori sajátosságait, emellett a tevékenységek egyik
megközelítése a játék volt, így arra törekedtünk, hogy a
tanulók ezeket a foglalkozásokat ne feladatnak érezzék.
Az elkészült alkotásokat kitettük a folyosóra egy
kiállítás keretében.
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2. Rajz a környezetünk védelméről
A második évfolyamos gyerekek tapasztalataikat, ismereteiket összegyűjtve készítettek a
fenntarthatóság jegyében rajzokat. Mindenki szívesen részt vett a munkában. Természetesen az
alkotásokat kiállítottuk, így a folyosón az alsó tagozatos tanulók megtekinthették.

3. Szemétszedés
A második évfolyamos gyerekekkel az iskola
környékén és az iskolában is szedtünk szemetet.
A tanulók nagy élvezettek vettek részt ezen a
programon. Fontos számunkra a példamutatás.
Kis kortól kezdve megtanítjuk a gyerekeket arra,
hogyan védjék, tiszteljék környezetüket, és
természetesen a Földet, amin élnek.

Felső tagozatos tanulók online programjai, foglalkozásai, tevékenységei
A fenntarthatósággal 5-6. évfolyamon, valamint 7. osztályban foglalkoztunk. A tanulók a
Classroomon keresztül kapták meg a feladatokat, melyen önállóan dolgoztak. A feladatok
megoldásában a szülők segítségét is igénybe vették.
Az 5. évfolyam témái
 Ökológiai lábnyom kiszámítása a linken található programmal
http://www.kothalo.hu/labnyom/, s ennek alapján átgondolni hogyan lehetne a család
ökológiai lábnyomát csökkenteni
 Fenntartható háztartás
- maradékmentés
- jó és rossz vásárlási szokások összegyűjtése a linken található tájékoztató alapján
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https://www.youtube.com/watch?v=I1HYSVY8Ma4
https://www.youtube.com/watch?v=Yk9lTKQYU4s
 A jegesmedvék világnapjáról szóló szöveg feldolgozása
A 6. évfolyam témái
 Ökológiai lábnyom kiszámítása a linken található programmal
http://www.kothalo.hu/labnyom/, s ennek alapján átgondolni hogyan lehetne a család
ökológiai lábnyomát csökkenteni
 Fogalmazás a fenntarthatóság jegyében
 Online órán a háztartási hulladékok csökkentésének lehetőségeiről beszélgetőkör
 Az erdővel kapcsolatos népzenék összegyűjtése
A 7. évfolyam témái
 Fenntartható közlekedés, szállítás
A link https://www.youtube.com/watch?v=SeMo0g3idhQ és önálló gyűjtőmunka
alapján összefoglaló készítése
Összesítés a tanulói munkákból
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a) Mennyire környezettudatos a családunk?
A családok jó és rossz vásárlási szokásai

Jó szokások











Rossz szokások

bevásárló listát készítünk
táskát/kosarat viszünk
szavatossági időt ellenőrizzük
kevés zacskót használunk
piacon vesszük a zöldséget, hentesnél a húst
nagyobb kiszerelésű dolgokat veszünk
kerüljük a tartósítószeres, édesítőszeres dolgokat
nem használunk szívószálat és eldobható
műanyag edényt
van kiskertünk
a lejárt gyógyszert a gyógyszertárban adjuk le
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sok ásványvizet veszünk
sok dobozos üdítőt veszünk
túl sok papírtörlőt és
zsebkendőt használunk

1. Maradékmentés
Hogyan használhatóak fel a maradék ételek? Hogyan készíthetünk ezekből valami újat?

1. Húsleves cérnametélt tésztával  a tésztából (+tészta ) Vargabéles
2. Marhapörkölt  gulyásleves
3. Maradék nokedli  hagymás zsíros nokedli
4. Sült hús  hússaláta
5. Tészta ételek (sajtos tészta)  nem keverjük be mind, másnap (+tészta) más tésztás étel
(grízes tészta)

a) Hagymás zsíros nokedli:
Kockára vágott vöröshagymát zsíron megdinszteljük. Mikor kész, pirospaprikát szórunk rá,
majd a maradék nokedlivel (akár + nokedli) összekeverjük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
Mellé salátát készítünk.
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b) Matematika:
Hatodik osztályosokkal matematikából online órán a háztartási hulladékok csökkentésének
lehetőségeiről beszélgettek. Infografikát tanulmányoztak, és ahhoz kapcsolódó számítási
feladatokat végeztek.

c) Informatika:
Ötödik évfolyamos informatika csoport a jegesmedvék világnapjáról szóló szöveget
dolgozott fel, ezzel érintve a globális felmelegedés kérdéskörét, valamint az erdő, mint
életközösség évszakonkénti szerepéről szóló ismeretterjesztő szöveget szerkesztettek az online
felületen.
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2. 5. osztály informatika (online tanóra)
a) A digitális úton mért ökológiai lábnyom
Informatika órán a http://www.kothalo.hu/labnyom/ oldal segítségével azt vizsgálták, hogy a
mindennapi életünk milyen hatással van élő környezetünkre.
Mennyire fontos az egészséges emberi élethez, hogy a vizek, a levegő, a talaj és a közvetlen
környezetünk tisztasága. Az egészséges életen túl azért is fontos ez, mert csak ilyen
környezetben érezhetjük jól magunka. Az emberi élet, cselekedeteink, életformánk, szokásaink
akaratlanul is befolyásolják környezetünket. Az ember élete során a digitális lábnyomát ott
hagyja környezetén. Ez alatt azt értjük, hogy az
állampolgár

fogyasztási

szokásai,

közlekedése,

vásárlások, étkezés stb. hat a környezetünkre és
általában negatívan befolyásolja annak alakulását. A
fejletteb országokban ez nagyobb arányú a kevésbe
fejlettekben ez alacsonyabb mértékű.
Mennyire

hatsz

környezettedre

a

mindennapi

szokásaid által?
Az oldal egyszerű és közérthető módon méri ezeket a hatásokat, mindenki képet kaphat saját
hatásairól.
b) A következő feladat az volt, hogy a tanulók megfogalmazták írásban, hogy mit jelent
számukra az élő környezet védelme?
Néhány idézet a munkákból:
Mit jelent nekem, hogy védem a környezetemet?
„Elektromos autót használata. A szemét szelektív gyűjtése. A nejlon szatyor helyett kosár. Gyalog vagy
biciklivel járok. Nem veszek ételt dobozban. A hazai gyümölcsöket, zöldségeket választom a külföldi
helyett. Felesleges dolgokat nem veszek meg. A bio termékeket választom. Kerülöm az olyan termékeket,
amiben sok tartósítószer és mesterséges színezék van. Nem dobom el a szemetet az utcán, az erdőben,
csak a kijelölt szemetesben (iskolánk tanulója).”
„Kevesebbet használunk autót. Több energiatakarékos berendezést veszünk. Ne használjunk zacskókat,
műanyagokat. Kevesebb legyen a szemét. Igyekezzünk biciklivel, gyalog menni. Előzzük meg az
erdőtüzet (iskolánk tanulója).”
„Nem dobom el a szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtőbe dobom. Megpróbálom szelektíven gyűjteni
a szemetet. Amit szemetet tudok, újrahasznosítom. A természetben nem károsítom meg a növényeket,
állatokat. Ha van lehetőségem komposztálók. Ha van lehetőségem gyalog vagy biciklivel közlekedem
kerülöm az autó használatát. Táska használat esetén lebomló anyagból készültet használok (iskolánk
tanulója).”
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c) Ének-zene óra
Emellett ének-zene órán az erdővel
kapcsolatos népzenéket gyűjtöttek össze
a tanulók.

Kiállítás
A hét rendkívül jól sikerült, céljainkat elértük. A digitális munkarend bevezetését követően
a felső tagozatos tanulók nem tudtak jelenléti oktatással részt venni a Fenntarthatósági
Témaheten, de online módon megvalósultak a feladatok. Összességében egy nagyon jó heten
vagyunk túl, a tanulók jelenléti és online módon is érdeklődve, figyelemmel készítették el a
feladataikat. Örömmel töltött el bennünket, hogy a távolléti oktatás miatt a diákok a
családtagjaikat is bevonhatták a feladatok elkészítésébe.
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