
„Az emberiség jövője és a ma még csodálatosan gazdag világunk megmaradása is annak belátásától függ, hogy mondanunk sok 
mindenről - amíg lehet, amíg még nem késő.” 

(Réthelyi Miklós) 

 

Fenntarthatósági témahét 

 
 

Iskolánkban április 19-e és április 23-a között ismét csatlakoztunk a Kárpát-medencei 

fenntarthatósági témahét programjaihoz. Sajnos a pandémiás időszak miatt felsős tanulóink 

csak online tanórákon vehettek részt, míg az alsósok a tanító néni és tanító bácsi által megtartott 

rendhagyó tanórákon ismerkedhettek meg a fenntarthatósággal, mely napjainkban egyre 

fontosabb minden ember számára a Földön. 

 A témahét által kínált kidolgozott óravázlatok nagyon hasznosak voltak, a gyerekek a 

tanórák végén a megszerzett információkból kahoot-tal ellenőrizhették a tudásukat. 

A honlapon kínált kidolgozott projektterveket, óravázlatokat későbbi időpontokban is 

felhasználtuk, illetve fel fogjuk használni. 

 
A kínált programokon kívül az iskola udvarán és előkertjében újabb fákat ültettünk 

környezetünk szebbé tétele érdekében. 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Rethelyi_Miklos


A fenntarthatósági témahétről az iskolaújságban és községi újságban is jelent meg cikk. 

                
A felsős tanulóink által korábban a település határában lévő erdőrészben készített fényképekből 

digitális kiállítást rendeztünk, melyet a diákok megtekinthettek tanáraikkal. 

 
Az alsósok a látottak alapján nagyon szép rajzokat készítettek, melyekkel a tantermeik ajtaját 

díszítették. 

 
A fenntarthatóságra nevelés iskolánkban nem egy hétre korlátozódik, hanem egész évben 

figyelünk rá. Melyek a következők: 

- Az osztályok napi rendszerességgel összegyűjtik a szemetet az iskola udvarán és 

környékén a beosztások alapján. Minden nap egy alsós és egy felsős osztály ügyel arra, 



hogy környezetünk tiszta legyen. 

 
- Az osztályok között tisztasági versenyt hirdettünk, ahol az osztály tanulói tantermük 

tisztaságára ügyelnek, mely minden nap értékelve van diákok, pedagógusok és 

diákönkormányzati képviselők által. 

- Iskolánkban iskolakertet és fűszerkertet alakítottunk ki, melyben a tanulók végzik az 

évszaknak megfelelő munkákat. A vetést, a növények gondozását és a betakarítást. 

Használjuk a komposztálónkat. 

          
- A tantermekben a tanári asztalra rendszeresítettünk használt elem gyűjtőket, mellyel 

felhívjuk tanulóink figyelmét, hogy az elemeket külön gyűjtjük. A gyerekeknek minden 

nap lehetőségük van a feleslegessé vált elemeket elhozni. 

 
- Energia-őrjáratot szerveztünk, akik a szünetekben figyelik, hogy a mosdókban, 

tantermekben ne égjenek a világítótestek és el legyenek zárva a csapok, illetve a 

feladatuk az elemgyűjtők ürítése.  

- Havi rendszereséggel figyeljük az intézmény áram és víz fogyasztását is. 

Az iskola dolgozóival úgy gondoljuk, hogy a fenntarthatóságra nevelést minél fiatalabban kell 

elkezdeni. A gyerekeken keresztül tudunk hatni a szülőkre is, ezáltal a családokat sarkallni 

tudjuk a környezettudatosabb életmód felé. 

 

Óriási a feladat, hogy felelősség teljes felnőtteket neveljünk! 


