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Fenntarthatósági témahét 2021. április 16-23. 

Zákányszéki Általános Iskola és AMI 

 

A fenntarthatóság, a környezettudatosság az iskolai munka része. Meg kell ragadni minden 

alkalmat a természet megismertetésére, tiszteletére nevelésére, és elhangozhatnak bármilyen 

szép mondatok, a példamutatás az, ami igazán meghatározó.  Ott van a mindennapjainkban, 

mégis jó, ha egy-egy zöld világnap vagy témahét alkalmával, ezekkel kiemelten 

foglalkozhatunk. 

Nem könnyű tervezni az utóbbi időben, ennek ellenére az idei Fenntarthatósági Témahét igen 

mozgalmasra és sokszínűre sikeredett.  

Az alsósok már az iskolában tanultak ezen a héten, együtt hozhattak létre szép alkotásokat: az 

elsősök faliújságjára szép rajzok kerültek, a másodikosok posztert színeztek közösen, a 

harmadikosok közös plakátot készítettek, melyben kis kezeik fogják körbe a Földet. 
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A negyedikesek technikaórán földgömbös plakátot alkottak, és ígéretet írtak rá, hogy mivel 

teszik jobbá a Földet. Ezt a fogadalmat délután fel is olvasták egymásnak. 

 

      

 

Olvasás és irodalom órákon előtérbe kerültek a természetről szóló mesék, történetek. 

A második osztályosok szövegértési feladatokat oldottak meg vadon élő állatokról, ahol a 

gyerekek megismerkedhettek az állatok élőhelyével, életmódjával és különböző jellemzőivel, 

valamint beszélgettek a táplálékláncról és a veszélyeztetett, ritka állatfajok védelméről. A 

tanulók megállapították, hogy az egyedek nagy hatással vannak egymás fennmaradására.  

4. osztályban Bambi történetét, 5. és 6. osztályban Wass Albert: Mese az erdőről című művét 

dolgozták fel.  

Wass Albert meséjében az angyalok, a tündérek és a manók megszépítik az erdőt, de jönnek a 

rontó emberek, kivágják a fákat. A gyűjtő emberek csak hazaviszik az erdőből, ami nekik kell, 

de a látó emberek észreveszik, hogy milyen szép az erdő, a szívükről lehull a lakat, és a tündérek 

észrevétlenül belehelyezik a szívükbe a jóságot, a szeretetet és a békességet.  

 

 

mailto:iskola@altisk-zszek.edu.hu


                              
Szegedi Tankerületi Központ CA3601 

Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

6787 Zákányszék, József Attila utca 36. 

Tel./fax: +36-62/590-120 

e-mail: iskola@altisk-zszek.edu.hu    web:www.altisk-zszek.edu.hu 

 

Filmeket is néztünk a témával kapcsolatban: a negyedikesek megnézték, mi lesz a Földdel sok 

millió év múlva, és foglalkoztak az erdővel is.  

A felsősök a hetet Áder János köztársasági elnök úr témahétnyitó tanórájának megtekintésével 

és megbeszélésével kezdték, és több fenntarthatósággal kapcsolatos videóról is beszélgettek. A 

nyolcadikosok megnézték a Fenntartható divat workshopot, melynek kapcsán leírták 

véleményüket, és az online tanórán állást foglaltak a slow fashion vagy a fast fashion mellett. 

Informatika órán a takarékosságról, a környezettudatosságról készültek gondolattérképek, és 

szokásokat, gondolkodásmódot felmérő űrlapok.  

A hatodikosok osztályfőnöki órán egy virtuális szabadulószobából szabadultak ki sikeresen a 

témával kapcsolatos ismereteik segítségével. 

Volt szó minden osztályban arról is, hogyan segíthetjük a beporzó rovarokat. Ennek 

megfelelően, és a hét zárásaként a negyedikesek virágos növényeket ültettek cserepekbe, és 

ezeket az iskola bejáratánál helyeztek el. A virágokat és a virágföldet ezúton is köszönjük 

Giethné Viktor Edit intézményvezető-helyettes néninek. Ezentúl a virágok is kedvesen 

fogadják az iskolába érkezőket. 

   

A hetedikesek az iskola udvarának „klassz helyeit” gyűjtötték össze, amely alapján terveink 

szerint iskolai tanösvényt is kialakíthatunk majd. 

Zákányszékkel is foglalkoztunk: a negyedikesek virtuális faliújságot készítettek Padlet 

segítségével, melyre felkerült a nemrégiben a Lódriról, egy ex lege védett szikes területről 

készült videó is. 
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