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"Minden egyes apró cselekedet számít. Mindenki tehet a változásért, minden egyes nap, 

és minden egyes percben, hogy jobb legyen a világ." - Dr.Jane Goodall 

 

Iskolánk, a Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola az idei 

évben negyedik alkalommal vett részt a Fenntarthatósági 

Témahéten. Intézményünk minden tanulóját ( 67 fő ) aktívan 

bevontuk a programokba. Az öko-munkacsoport egyik tagja 

részt vett a Fenntarthatósági Témahétre történő felkészítő 

képzésen. 

 Előzetes feladatként fotó-és rajzpályázatot hirdettünk. 



A fotó-és rajzpályázatba bevontuk a leendő első osztályos tanulóinkat is. A levelező Ovi-Suli 

foglalkozások keretében felvettük a kapcsolatot leendő elsős tanítványainkkal is. A motivációs 

tanítói feladatlapok között erdő témakörben, fenntarthatósági témájú foglalkoztató füzetet is 

kaptak az ovisok. 

 

 

 

 

2021. április 19-én 8 órakkor tartottuk a témahét megnyitó rendezvényét. Iskolarádión keresztül 

ismertettük diákjainkkal a hét programjait, témáit. Felső tagozatos diákjaink Áder János 

köztársasági elnök tanóráját és az online nyitórendezvényt tekintették meg. 

A 3. és 4. osztályos tanulókkal is megnéztük Áder János köztársasági elnök tanóráját. 

 



"Az erdő nem azért van, hogy "szolgáljon" minket! Inkább bölcsen meg kell értenünk a 

működését, és hálásan elfogadni jótéteményeit." 

A Fenntarthatósági Témahét keretében tanóráinkon (természetismeret, rajz, technika, ének, 

német, angol, etika, informatika, osztályfőnöki óra), napközis foglalkozásokon kiemelt 

figyelmet szenteltünk az erdei ökoszisztémának. Változatos, kreatív, gyakorlatias feladatokon 

keresztül a tanulók megismerhették az erdő szintjeit, hangjait, növény- és állatvilágát. 

Alsó tagozaton az ERDŐ, ERDŐ, DE MAGAS A TETEJE… című tematikus óratervet 

dolgoztuk fel. 



 

" Ha van lehetőséged kimenni az erdőbe, tedd meg, és próbáld átélni azt, amit az erdő 

nyújt neked." (Dr. Jane Goodall) 

 

 

A Fenntarthatósági témahéten 2021. április 22-én (a Föld napján) megtettük. A délutánt a közeli 

erdőben tölthették diákjaink, hiszen iskolánk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a valóság alapú 

tanulást minél többször beépítsük az oktatási folyamatba. A gyerekek megfigyelhették az erdő 

szintjeit, hangjait, növény- és állatvilágát. Egy ritka békával is találkozhattak. A meglévő 

ismereteket tovább bővítette iskolánk volt tanulója, Mokán Márton, erdész, a DALERD 

Délalföldi Erdészeti Zrt. munkatársa, aki önkéntes segítőként csatlakozott a témahéthez. Nagy 

szeretettel és lelkesedéssel beszélt az erdők éghajlatváltozás lassításában betöltött szerepéről. 

Sok apró érdekességgel keltette fel a tanulók figyelmét és motivációját a téma iránt.  

 

 

 

 



 

 

 



Hulladékcsökkentés- szappankészítés 

A Fenntarthatósági témahét keretében a 3-4. osztályos tanulókkal szappant öntöttünk. Felhívtuk 

a gyerekek figyelmét, hogy mennyivel jobb szappant használni: nincsenek környezetet 

szennyező műanyag flakonok és még az egészségünkre sem ártalmas. Nem tartalmaz 

vegyszereket, színezékeket, parabént stb. A folyamathoz teljesen környezetbarát, natúr 

szappanalapot használtunk. A gyerekek segítségével felolvasztottuk az alapot, színeztük, 

illatosítottuk, majd formába öntöttük. Nagyon szép, természetes csomagolásba burkoltuk és 

remek anyák napi ajándékként hazavihették a tanulók a saját kezűleg készített ajándékot. 

 

A felső tagozatosok a témahét online tanóráiba kapcsolódtak be. Ismeretterjesztő rajzokat, 

prezentációkat készítettek.  



5. osztály technika: Fenntartható környezet 

A diákok a közlekedés történetén keresztül megismerkedhettek a környezetkímélő 

közlekedési eszközökkel és a közlekedési módok fenntarthatóbb megoldásával. 

 

7. osztály technika: Fenntartható háztartás 

Az órán a tanulók a háztartások (családok) fogyasztási szokásait vizsgálták, következtetéseket 

vontak le és javaslatokat tettek a fenntartható fogyasztás elérésére. Az órán az újrahasznosítás 

is szerepet kapott. Foglalkoztunk az ökológiai lábnyom és a túlfogyasztás témáival is. 

 

8. osztály technika: Környezetünk hatása egészségünkre 

A feladat az volt, hogy a tanulók készítsenek egy plakátot (bármilyen technikával), melyen 

megjelenítik gondolataikat az elmúlt órákon tanultak alapján. 

 

2021. április 23-án megtekintették Dr. Jane Goodall: A remény című filmjét. A tanulók rövid 

fogalmazást készítettek a látottak alapján.  

2021. április 23-án iskolánkban is befejeződött a Fenntarthatósági Témahét. A 

zárórendezvényen tanulóink átvehették a Rajz,-és fotópályázat díjazottjainak járó 

környezetbarát díjakat. Énekelni szerető tanulóink egy a témához kapcsolódó, a témahét 

keretében megtanult dallal zárták a rendezvényt. 

 

A csatolt linken megtekinthető a projektzárón énekelt dal: Hallgatag erdő… 

https://www.facebook.com/markiiskola/videos/214306423460483 

https://www.facebook.com/markiiskola/videos/214306423460483


A felsős tanulók a május 10-én induló jelenléti oktatás keretében vehették át jutalmaikat. 

 

A Témahét ugyan véget ért, de iskolánk falai között a fenntarthatóságra való nevelés a 

mindennapi gyakorlatban tovább folytatódik. Továbbra is tevékeny részt vállalunk a bolygónk 

megmentéséért folytatott küzdelemben. 

 

„A természet varázsát ontja bőven. 

A fűben, a virágban és a kőben. 

Ó nincs a földön oly silány anyag, 

Mely így vagy úgy ne szolgálná javad; 

De nincs oly jó, melyben ne volna vész, 

Ha balga módra véle visszaélsz!” 

 

 

Dr. Jane Goodall tevékenysége arra ösztönözte tanulóinkat, hogy iskolánk is csatlakozzon az 

általa létrehozott Roots & Shoots természet- és környezetvédelmi hálózathoz. Megalakult a 

Márki’s Greens csoport. Első tevékenységük az iskolai „Fecsekszálló” megvalósítása. Az 

intézményünk mellett a tanulók egy kis saralót alakítottak ki, hogy segítsék a fecskék munkáját. 
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A csatolt linken a „Fecskeszállónk”:https://drive.google.com/file/d/1xC7Fz6wmdQUfJr0LYNw-

YTtLPh-YHkwv/view?usp=sharing 



Délutáni szabad foglalkozás 

keretei között gyakran 

sétálunk, felkeressük a 

község tavait. Az egyik tó 

környékén elég sok 

szeméttel találkoztunk, úgy 

döntöttünk, hogy vissza-

térünk megtisztítani. A 

gyerekek óriási lelkesedés-

sel gyűjtötték össze az 

eldobált szemetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nyolcadik osztályos tanulóink közül két leány tanuló D&L Fashion csapatnévvel csatlakozott 

a fenntartható divattervező pályázathoz. Az összegyűjtött, már nem használt ruhadarabok 

felhasználásával elkészítették 3 darabos mini kapszulakollekciójukat. 

 

 

2021. április 20-án a Fashion 

Revolution Hungary, Divatosan a 

környezetért! kerekasztal beszélgetés 

meghívott vendége voltam. 

Tananyagfejlesztő pedagógusként 

veszek részt az edukációs tananyag 

kidolgozásában.  

A kerekasztalon ismertetettem a 

Fenntarthatósági Témahét díjnyertes 

Öko Divathét című mintaprojektem 

jó gyakorlatait. 

 

 

A Békéscsabai Pedagógiai Központ által szervezett Tavaszi Pedagógiai Napok keretében is 

bemutattuk az Öko Divathét mintaprojektet. 

 

 



A témahét keretében meghirdetett pályázat 

által lehetőségem nyílt a Young Innovators 

program meg-ismerésére és megvaló-

sítására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kétegyháza, 2021. május 31.   Csákvölgyi Erika, Krisánné Sztán Mariann 

        Öko-munkacsoport 


