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Iskolánk, mint minden évben idén is részt vett a Fenntarthatósági Témahéten. Elsőtől nyolcadik 

osztályig szinte minden gyerekünk részese volt valamilyen programnak. 

Fenntarthatóság az alsó 

tagozatban 

A kis elsősök csoportmunkában 

különböző erdei állatok képeit 

rakták ki puzzle játék során. 

Nagyon élvezték a feladatok, 

pici koruk ellenére ügyesen 

tudtak együtt dolgozni, nagy volt 

az öröm, mikor felismerték az 

állatot, amit néhány mondattal be 

kellett mutatniuk.  

 

Mindig is nagy kedvenc a gyerekek 

körében a keresztrejtvény és a totó 

megfejtése.  

A másodikosoknak ezzel próbáltunk 

kedveskedni, természetesen az erdővel 

kapcsolatos témájú feladatokat kellet 

megoldani.  

 

 

A 4. évfolyamos 

tanulóink kapát, 

gereblyét ragadva 

rendbe tették iskolánk 

virágos kertjét.  

 

Összehangolt munkában a 1-4. évfolyamos rajzszakkörös gyerekek 

plakátok készítettek az erdőről. Miután megfestették az általuk 

megálmodott tavaszi erdőt, újságokból kivágott állatok képével 

díszítették azt. Ez a plakát kikerült az aula faliújságára is.  
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A Fenntarthatósági Témahét keretén belül több osztályunk is részt 

tudott venni külsős kirándulásokon. A másodikos és harmadikos 

osztályaink Szentjakabfán, a negyedik évfolyamosok pedig 

Desedán jártak. Gyerekeink bepillantást nyertek az erdészek 

munkájába, megismerkedtek a fenntartható erdőgazdálkodással.  

 

Nagy örömünkre az alsó tagozatos osztályok mindegyékét be tudtuk 

vonni valamilyen programba. Korosztályuknak megfelelő játékos 

feladatokkal láttuk el őket, melyeken az osztályok teljes létszámmal 

részt vettek.  

 

A felső tagozaton is érdekes 

programokon vehettek részt diákjaink.  

A 7. a osztály saját szervezésben a 

Dunakanyart fedezte fel. Visegrádon 

bejárta a Mogyoróhegyi tanösvényt, 

majd Esztergomba utaztak át.  

 

Ebben a tanévben második alkalommal gyűjtöttük 

Iskolánkban a papír hulladékot, amelyben minden osztály 

részt vett. Több száz tonna hulladékot sikerült tanulóinknak 

összegyűjteni, amiért kapott pénz az osztályok pénztárcáját 

gyarapítja majd.  

 

 

 

   Az időszaki szelektív 

hulladékggyűjtési verseny keretében 

több mint 100 kg használt elemet 

gyűjtöttek össze diákjaink.  
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Felső tagozatos rajzszakköröseink kapszulakollekciót 

készítettek, amelyet nagy örömmel tervezgettek és állítottak 

össze.  

 

 

 

 

 

 

Az iskolai menza hulladékának csökkentését 

tűzte ki célul a hetedikes diákokból álló csapat, 

akik a Young Innovators módszer segítségével 

álltak neki projektjük megvalósításának.  

 

 

Felsős osztályaink is részt vettek a Témahét által szervezett 

külső helyszíni látogatásokon. Az ötödik és nyolcadik 

évfolyamos diákok Pákozd-Sukoró környékén kaptak 

ízelítőt a fenntarthatóságról.  

Hatodikos osztályaink a Balaton-felvidéken barangoltak és 

ismerkedtek meg az erdők jelentőségével, az 

erdészek munkájának fontosságával.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskola kis veteményes kertje idén egy melegágyással 

is bővült. A megtermett zöldségeket majd a Legdrágább 

kincsünk az egészség projekt keretében fogyasztják el 

diákjaink.  


