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A Fenntarthatósági Témahét az idén rendhagyó módon zajlott: az alsó tagozatosok már iskolába
jártak, a felsősök még digitális tanrendben tanultak.
Törekedtünk arra. hogy minden osztály részt vegyen valamilyen formában a Témahét eseményein.
A felsősökkel megnéztük Áder János köztársasági elnök nyitóbeszédét online óra keretében.
Az alsó tagozatosoknál „Az erdő, erdő, de magas a teteje és a Bookr Kids mesék feldolgozását
választották a tanító nénik. Felső tagozatosok természetismeret, biológia, osztályfőnöki és technika
óra keretében foglalkoztak a témákkal. a pedagógusokkal egyeztettünk, ki melyik témát dolgozza fel.
A legtöbbet feldolgozott videók: Áder János nyitóbeszéde, Fenntartható közlekedés, Az „ezerarcú
erdő, Láncszemek egy erdei közösségben, Mobil-élet, Öko-divat. A videókat kiküldtük, majd online
órán megbeszéltük, feladatokat, teszteket készítettünk hozzá, illetve fogalmazás keretében egy-egy
témából kértük a tanulók véleményét.
Az iskola Facebook oldalán is megjelentettük az aktuális online órákat, így egyénileg be tudtak
csatlakozni a tanulók. Nagy sikert aratott mind a pedagógusok, mind a tanulók körében Jane Goodall
életét bemutató film, első körben 20 db hozzáférést kértünk, de kevés lett, többen kértek a második
lehetőségre elérhetőséget.
Az alsó tagozatosokkal saját szervezésben, alapítványunk támogatásával virágokat ültettünk, minden
osztály kapott egy cserepet, virágföldet és virágpalántát, amelyet közösen elültettek és azóta az
osztályteremben nevelgetnek.
Az idén nagy álmunk vált valóra, hiszen elindíthattuk az Iskolakert programunkat. Vásároltunk
magaságyásokat, amelyeket a tanulók segítségével kibéleltünk , földdel töltöttük fel és beültettük
palántákkal: paradicsom, paprika, eper, zeller, karalábé növényeket vásároltunk. A maradék helyekre
vetőmagokat szórtak a gyerekek: retket, sárgarépát, petrezselymet, salátát. Mind olyan növényeket,
amelyeket el tudnak fogyasztani a gyerekek. Így minden gyereknek lehetősége nyílik megfigyelni,
milyen úton kerülnek ezek a zöldségek, gyümölcsök az asztalunkra.
A magaságyásokba kerültek fűszernövények is: menta, csokimenta, citromfű, oregánó, kakukkfű,
metélőhagyma. Örömünkre szolgált, hogy a fűszernövények nagy részét nem kellett megvásárolni,
hanem a kollégák felajánlották saját szaporulatukból.
A tavaly kialakításra került sziklakert és fűszerkert felújítására is sor került. Tervünk, hogy azonosító
táblával látjuk el az évelő növényeket, így még színesebb és informatívabb lesz a kert a tanulók
számára.
Az iskola Facebook oldalára kitettük és felső tagozatban célirányosan 5 osztály csoportjában
buzdítottuk a tanulókat arra, hogy a Diákok és tanárok a fenntarthatóságról című kérdőívet kitöltsék.
Egy csoport készített technika óra keretében kollekciót a Reduce, Reuse and Recycle-Kapszula
pályázatra. A kollekció szerintünk szenzációsra sikerült, a gyerekek azt mondták, hordani is fogják és a
munka minden percét élvezték. A varrásban nagy segítséget nyújtottak a szülők is, amelyet ezúton is
köszönünk nekik.

A Fenntarthatósági Témahét idejére esett a Föld Napja, ez alkalomból a tanulóknak David
Attenborogh: Egy élet a bolygónkon című filmjének megtekintése után egy kvízt oldottak meg a
tanulók, amiért jutalmaztuk őket.
Az időszakos szelektív gyűjtésben a vírushelyzet miatt nehezen tudtunk részt venni, kevesebb
mennyiséggel ugyan, de igyekszünk most is részt venni a versenyben.
Az idén nagyon érdekes, változatos programokat tettek lehetővé a szervezők, sajnálatos, hogy a
pandémia miatt több programot csupán online módon tudtunk közvetíteni a tanulók felé. Reméljük,
jövőre már a projektekbe is be tudunk aktív, jelenléti módon is kapcsolódni.
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1. Képek a Reduce, Reuse and Recycle kapszula kollekcióhoz

2. Képek az ültetésekről

