
Fenntarthatóság-környezettudatosság Témahét a 

KAPOSVÁRI SZC NAGYATÁDI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJÁBAN 

2017. április 24-28. 

 

Ennek a hétnek a témája a környezet védelme, a fenntartható fejlődésről való 

együttgondolkodás, cselekvés volt. Iskolánk most először csatlakozott ehhez a projekthez.  

Már februárban felmértük, milyen programokat szeretnének tanulóink.  

Milyen versenyre neveznél szívesen? Milyen rendezvényeket szeretnél? 

Power point prezentáció készítése 

Videó készítése 

Fotók készítése Nagyatádról 

Hulladékból tárgyak készítése 

Hulladékból jelmez készítése 

Dal /rap/ a környezet (Föld) védelméről 

Riport készítése 

Rajz verseny 

Mit javasolsz még? 

Bolhapiac 

Egészségnap, sportnap 

Kiállítás 

Díszítés  

Takarítás   

Virágültetés  

Hulladék, veszélyes hulladék gyűjtése 

A tanultakból ki tud többet totó kitöltése 

Mit javasolsz még? 

 

A tanulók szavazatai, kérései és ötletei alapján állítottuk össze témahetünk programjait. 

A benevezett 7 osztálynak versenyeket hirdettünk, amit honlapunkon is közzétettünk. 

 

 

Ormai István, városunk polgármestere vállalta témahetünk fővédnökségét, az ATÁD- AQUA 

kft. pedig egészséges vízzel szponzorálta sportnapunkat. Köszönjük. 



 

Hétfőn ünnepélyes megnyitóval és kiállítással indult a hét. 

   
 

Az idegen nyelvi órákon városunk volt a főtéma, az informatikaórán okos-kosár totót töltöttek 

ki a diákok és kiszámolhatták az ökolábnyomukat. A fenntarthatósági órákon pedig a 

szénlábnyomunk csökkentése, a megújuló energiák, az energiatakarékosság és a passzív ház 

működése állt a középpontban. Sokat tanultunk, játszva és jó hangulatban. 

 

   
 

Kedden virágültetéshez készítettük elő a terepet. 

   
 

Szerdán egész napos programsorozat várt iskolánk diákjainkra, ahol az ökovetélkedő, 

egészségtúra, kézimunkázás, festés, vérnyomás- és testsúlymérés mellett egészséges vizet és 

gyümölcssalátát fogyaszthattak a tanulók és a dolgozók.  

  



Az Ökokupa országos online versenyre a Mosódiók 3 fős csapata nevezett, Kercza Anita 

csapatkapitánysága mellett Sárközi Szilvia és Kertész Ramóna képviselte közösségünket, 

segítő tanáruk pedig Tilinger Istvánné volt. A 317 csapatból 31. helyezést értünk el, mivel a 

31.-34. helyen azonos 50 pontot teljesítettek a csapatok. Tisztességesen helytálltunk.  

A sportversenyeken pedig mindenki részt vett a meghirdetett versenyszámok valamelyikén. 

Volt itt futás, röplabdázás, futball és 5 próba, melynek keretében íjászkodás, kerékpározás, 

teniszezés, kosárba dobálás és ugrókötelezés várta a diákokat. 

  
 

Csütörtökön még a szünetekben is az utolsó simításokat végezték az osztályok az 

ökodekorációjukon, hiszen a zsűri tagjai délután két órakor értékelték nemcsak a díszítést, 

hanem a beadott pályamunkákat: a ppt-ket, fotókat, videókat, plakátokat, rajzokat, 

hulladékokból készített újrahasznosított tárgyakat is.  

  

 

Pénteken az ünnepélyes záróműsort követte az eredményhirdetés és a díjkiosztás. 

  
 



 

Tartalmas hét áll mögöttünk, mindenki jól érezte magát!  

Vörösmarty Mihály szavaival: „Ez jó mulatság, férfi munka volt!”   

Élményeinket egy képes beszámolóban, a YouTube-on is megörökítettük.  

https://youtu.be/0uA1KO3cKYU 

Reméljük jövőre is hasonlóan jó központi és saját programokon veszünk majd részt.  

                                                                                                          Tilinger Istvánné 

                                                                                                                témafelelős 

Nagyatád, 2017. 05. 09. 

 

https://youtu.be/0uA1KO3cKYU

