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 Iskolánk már hatodik alkalommal vett részt ebben a rangos, országosan megszervezett 
környezetvédelmi programsorozatban. Már év eleje óta nagyon készültünk erre a témahétre, hiszen 
az őszi időszakban éppen visszatértünk az online oktatásból, és reméltük, hogy most tavasszal 
kedvezőbben alakul majd a helyzet. Továbbképzésen, webináriumokon vettünk részt azért, hogy 
ezalkalommal is a lehető legtöbb programban, versenyen és pályázaton tudjunk indulni. 

Sajnos a helyzet nem túl jól alakult. Az alsó tagozat éppen visszatért jelenléti oktatásba, míg a 
felsősök folytatták az online tanulást, ezért a témahétre tervezett hulladékgyűjtést későbbre kellett 
halasztanunk, és a kapcsolódó versenyekre való felkészülés is nehézségekbe ütközött.  

Ennek ellenére a témahét keretében 27 pedagógus összesen 130 tanítási órát tartott a 
fenntarthatósággal kapcsolatban, ez átlagosan közel 5 órát jelent. Osztályonként átlagosan 7 
fenntarthatósággal kapcsolatos óra került megtartásra. A legtöbb óra angolból, vizuális kultúrából, 
énekből és napközis foglalkozásból lett megtartva, ez alsóban 66, felsőben 64 órát jelent. A tanórákon 
készült rajzokból, poszterekből aulánkban kiállítást rendeztünk be, hogy mindenki megcsodálhassa 
őket. Mivel a Föld napját nem tudtuk a szokásos módon megünnepelni, ezért az ezzel kapcsolatos 
alkotásokat is itt, és ekkor állítottuk ki. 
 

   
  

A megtartott tanórákon kívül az időszaki szelektív hulladékgyűjtő versenyen, a „Diákok és 
tanárok a fenntarthatóságról” - kutatási programban, a „Reduce, Reuse and Recycle” 
kapszulakollekció-pályázaton és a ZöldOkos Kupa Magonc és Palánta versenyén részt vettünk, valamint 
fákat ültettünk, és az elhalasztott hulladékgyűjtést is megszerveztük. 

Az időszaki hulladékgyűjtő versenyre most kevesebb hulladékot tudtak hozni a gyerekek, mint 
az ősszel, így csak 175 kg szárazelem és 28 darab használt mobiltelefon gyűlt össze. Ezzel a megyénkben 
most mindkét kategóriában második helyezést értünk el. 

A 2020-as őszi időszaki gyűjtőversenyen iskolánk a szárazelem és használt mobiltelefon 
gyűjtésében is a megyében első helyezett lett, így 50.000 forint alapítványi támogatást kaptunk a 
PontVelem Nonprofit Kft.-től facsemeték ültetésre. Az ültetés előtt egyeztettünk a városi főkertész 
úrral. Sikerült nagyon jó minőségű földlabdás facsemetéket beszerezni, és igyekeztünk azokat a 
vásárlást követően hamar elültetni. Az iskolaudvaron találtunk helyet egy gyönyörű 4 méteres 
platánfának, amit a 3.b osztályosok ültettek el. Az atlétika pályánkra került a 8.a osztályosok arany 
kőrise, és a 8.b osztályosok szomorú eperfája. Egyetlen gyümölcsfaként egy körtefa csemetét ültettek 
a 2.a osztályosok az iskolakertbe. Az iskola előtti virágoskertbe egy japán cseresznyefát ültettek a 2.b 
osztályosok. Az atlétika pálya melletti utcarészre pedig egy liliomfa került az 5.b osztályosok jóvoltából. 
A facsemeték gondozását, fejlődésük nyomon követését az ültető osztályok fogják elvégezni az iskola 
technikai dolgozóinak a támogatásával. 
 



        
 
 A „Diákok és tanárok a fenntarthatóságról” - kutatási programban minden felsős diákunk részt 
vett informatika órán. A pedagógusok zárt Facebook csoportban kapták meg a felhívást, és a 
visszajelzések alapján. 
 A fenntartható divattal több tanításiórán is foglalkoztak a gyerekek, de „Reduce, Reuse and 
Recycle” kapszulakollekció-pályázaton csak egyetlen csapatunk indult.  
 

               
 
 A ZöldOkos Kupán minden évben igyekszünk részt venni. „Magonc” kategóriában a gyerekek 
díjazására 50.000 Ft alapítványi támogatást kaptunk. Nehéz helyzetben voltunk, mert a 3 hét jelenléti 
oktatás alatt kellett a 3 fordulót megrendeznünk. Szerencsére a gyerekek nagyon lelkesek voltak, és 
minden 5. és 6. osztályos tanulónk részt tudott venni a megmérettetésen. Az 5. és a 6. osztályosokat 
külön értékeltük. A két elsőhelyezett csapat egy kirándulást nyert Szolnokra, az Erdei Művelődési Ház 
és Erdészeti Erdei Iskolába, és a Bagolyvár Vadasparkba. Nagyon motiváló jutalom volt. A helyezett 
csapatok az oklevélen kívül pendrive-ot, vagy írószer ajándékcsomagot kapott. A kirándulás holnap 
kerül megrendezésre. „Palánta” kategóriában 4 csapatunk indult, egy jutott tovább a megyei 
fordulóba. 
 



        
 
 A hagyományos tavaszi hulladékgyűjtést a témahétre időzítettük, de sajnos el kellett 
halasztanunk május 18-ra. Ide papír-, műanyag-, fém- és elektronikai hulladékot hozhattak a gyerekek. 
Az összesítésből kiderül, hogy közel 10 tonna papírt, több mint 1 tonna fémet, több mint egy mázsa 
műanyagot, és némi elektronikai hulladékot sikerült összegyűjtenünk, ezzel is segítve ezeknek a 
hulladékoknak az újrahasznosítását. 
 

              
 

A témahét tapasztalatait összegyűjtöttük, kiértékeltük. Szeretnénk jövőre még jobban 
megszervezni programjainkat. A témahéttel kapcsolatos cikkek, és a témahéten készült fényképek 
megtekinthetők iskolánk honlapján: http://kolcsey-ferenc.baptistaoktatas.hu/ 

Köszönjük a PontVelem Nonprofit Kft.-nek a szervezést, a segítséget és a támogatást. 
Reméljük, hogy jövőre semmi sem zavarja meg a témahét megszervezését, és a most szerzett 
tapasztalatainkat sikeresen kamatoztathatjuk. 
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