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A fenntarthatósági témahét kiemelt program volta jelenléti oktatásban részt vevő alsó 

tagozatos tanulók számára, de a digitális munkarendben tanuló felső tagozatos osztályok is szép 

számmal kapcsolódtak a programhoz. 

Az előzetes felkészüléshez 3 fő pedagógus vett részt a 2021. évi Fenntarthatósági Témahét 

keretében online megtartott 5 órás pedagógus továbbképzésen és rendszeres részt vevői voltunk a 

Webináriumoknak is. Pedagógusaink és felsős diákjaink részt vettek a kutatási programban.  A 8.a 

osztályos csapat részt vett a ZöldOkos Kupa Palánta versenyén, ahol megyei III. helyezést értek el. 

Több osztállyal (2.a, 2.b, 6.b, 8.a) megnéztük a Témahét nyitó előadását, amit Áder János 

köztársasági elnök úr tartott. 

Az online tanórák közül alsó tagozatos osztályaink közül többen megtekintették a "Mi  fán  

terem  az  erdő?” órát. Ehhez kapcsolódva a ZÖLD ERDŐ témakörből a „Erdő, erdő, de magas a 

teteje”2.b, a „Erdőböngésző” 4.b, az „Ezerarcú erdő” 8.b mintaprojektet valósítottuk meg.  

      

Floráriumot készített a 4.a. Az üvegekben egy zárt, gondozásmentesrendszert hoztak létre, 

az ültetőközeg és a páratartalom segítségével, melyben a növény természetes élőhelyének 

sajátosságait imitáló, saját ökoszisztémát hoz létre. 

Az erdő témaköréhez kapcsolódva külső a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészetének 

programján vett részt felső tagozatosaink egy csoportja, a DÖK  szervezésében. A fenntartható 

közlekedést is demonstrálva kerékpárral és rollerrel tették meg az utat a helyszínig. A 4. c 

gyalogtúrával kapcsolódott a programhoz. Megfigyelték az erdei életközösségeket a Borostyán 

tanösvényen, és részesei voltak egy facsemete ültetésének, sokat tanultak az erdővédelemről. 

A 7.a osztály „Csak természetesen! -mikroműanyagok, amik körül vesznek minket”  órát 

tekintette meg. Minden tanuló önálló PPT-t készített a környezetszennyezés és fenntarthatóság 

témában. 



     

 

A ZÖLD GAZDASÁG témakörből a „Zöld költségvetés kicsiben” témakört dolgozta fel a 

8. b, 8.c, 8.d osztály. Fenntarthatóság a hétköznapokban témát dolgozta fel a 8.b/2 csoport. A 2.c 

osztály a fenntartható divatprojektjét valósította meg, melyhez a szülői közösség támogatását is 

megszerezték. A közösségi felajánlásnak köszönhetően minden diák választhatott egy pólót a 

felajánlásokból. 

    

A fenntartható közlekedés témakörében 4 órából álló projektet valósított meg a 3. b osztály 

és az 5.c. A közlekedés fejlődéséről, a fenntartható zöld közlekedés lehetőségeiről tanultak. 

Ismeretszerzés hatékonyságát teszttel is mérték.  („zöld” kifejezés, elektromos járművek, 

bioüzemanyag. hibrid járművek, hidrogénhajtás, nagysebességű vasút).  

FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK oktatócsomagból A 2.a, 2.b osztállyal a Fenntartható 

Iskola témakörét választották. A mintaprojekt segítségével dolgozták fel a témakör anyagát.  

Fenntarthatóság a hétköznapokban témát dolgozta fel a 8.b/2 csoport. Környezetgazdálkodás 

szerepével, fontosságával foglalkozott  a 7.b, 7.c, 7.d osztály. Kiszámították a saját ökológiai 

lábnyomunkat, összehasonlították más országokéval. 

      



Saját iskolai szervezésű programjaink közül az 5-6 évfolyam tanulói otthon található 

hulladékból alkotott az újrahasznosítás jegyében. Az 5. évfolyamon a közlekedési eszközök, 6. 

évfolyamon az építészet, a várak, várkastélyok tervezése volt a feladat. 

A Föld Napja alkalmából egyéni és csapatversenyt hirdettük. Itt minden 3-4. évfolyamos 

osztály képviseltette magát a teszt megoldása során. Nagyon sok plakát is készült e témakörben. 

   

Magyar Természetvédők Szövetségétől kaptunk egy kiállítást, amit szintén a témahéten 

tekinthettek meg a tanulóink. 

Csatlakoztunk a Déri Múzeum kihívásához, „Öltözz április 22-én kékbe-zöldbe!” 

Ezen a héten is sokan ragadtak seprűt, hogy a térköves iskolaudvart megtisztítsák, így 

részesei legyenek az iskolaszépítésnek.  

A témahét során a 2. b és 2.c osztály tanulói többször felkeresték az iskola gyógy- és 

fűszernövényes kertjét, ahol a zöldség és virágmagokat vetették el.  

Városi rajzpályázatot hirdettünk "Köszönet a méheknek" címmel a fenntarthatósági 

témahéthez kapcsolódóan. 

   

 

Felsős osztályfőnökeink ( 5.b, 5.c, 7.a, 7.b, 7.d) egy-egy önálló témával, vetélkedővel vettek 

részt a témahét programjában 

Művészeti iskolás növendékeink fotókat készítettek a gyógynövényekről és plakátokat 

készítettek a természetvédelemről. 
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