
A 2020/21-es tanév Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódó programjaink a 

Csabrendeki Általános Iskolában  

A 2020/21-es tanévben már a 6. alkalommal vettünk részt iskolánk tanulóival a Fenntarthatósági 

Témahéten, illetve csatlakoztunk hozzá a fenntarthatósággal kapcsolatos, saját kezdeményezésekkel. Sajnos, 

a járványügyi helyzet miatt idén sem tudtunk minden tervünket megvalósítani. Így is sokféle lehetőséggel 

tudtuk színesíteni iskolai tevékenységünket. Folytathattuk diákjaink érzékenyítését közvetlen és globális 

környezetünk problémái iránt. 

I. A márciusban elrendelt, távolléti oktatásra való áttérés miatt csak 1 csapatunk vett részt a ZöldOkos 

Kupa 7-8. osztályosoknak hirdetett Palánta versenyén. A Komora Dominik, Lukács Dávid és 

Sárközi Krisztián alkotta, 8. osztályos csapat megyei 12. helyezett lett. A másabb ütemezésnek 

köszönhetően, az 5-6. osztályosokat sikerült nagyobb számban bevonni a versenyzésbe. A 

Magoncok közül 16 csapat töltötte ki az online fordulókat. A legeredményesebb 8 csapat számára 

tartottuk meg az iskolai döntőt. Első helyezettek, a 6. b osztályos Zöldokosok lettek. A csapat 

tagjai: Bellai Fruzsina, Papp Vanda és Simonyai Boglárka. Másodikak az 5. a osztályos, Öreghegyi 

Boszik lettek. A csapat tagjai: Baráth Jázmin, Csik Anna és Farkas Nóra. Harmadik helyezésen két 

csapat osztozott. 6. a osztályból a Lyányok csapata. Tagjai: Takács Regina, Simon Noémi, Zámbó 

Júlia. 5. a osztályból pedig a Győztesek csapata. Tagjai: Sidó Máté, Szilágyi Levente és Vitai 

Zalán. Köszönjük tanulóink részvételét! Gratulálunk a helyezetteknek! (A versenyzők díjazásának 

nagy részét iskolai alapítványunk biztosította.) 

 

II. A témahéten alsó tagozatos tanulóink már jelenléti oktatásban részesültek. Így lehetőséget kapott 

3. és 4. osztályunk arra, hogy április 13-án, megtekinthették Dr. Jane Goodall, Hope című filmjét 

a Témahét szervezőinek jóvoltából. A világhírű etológus kezdeményezéseinek története lekötötte 

a gyerekek figyelmét, felkeltette érdeklődésüket. 

 

III. Felső tagozatos diákjaink közül sokan kitöltötték a Témahét egyik központi programjának, a 

„Diákok és tanárok a fenntarthatóságról”, című kutatás kérdőívét. 

 



IV. Felsős diákjaink figyelmébe ajánlottam a Témahét online tanóráit a távolléti oktatás időszakában. 

Illetve, technika óráinkon beszélgettünk a bemutatott témákról. Vitaindítónak szánva, egy-egy 

filmben tárgyalt kérdést. A jelenléti oktatásra visszatérve, több felsős osztályunkkal közösen 

megtekintettük Dr. Jane Goodall online tanóráját is. A kisfilm megtekintése után gondolatébresztő 

beszélgetéseket folytattunk a látottakról, hallottakról. 

 

V. Elsőseinket, osztályfőnökeikkel együtt Iskolakertünk meglátogatására hívtuk május első hetében. 

A gyerekek megismerkedhettek kertünk gyógy-és fűszernövényeivel. A látványon kívül, többek 

között megkóstolhatták a borsmenta levelét, metélőhagyma szárát. Végül szaporításhoz mogyorót, 

édeskömény magot vihettek haza magukkal a tanulók.  

 

VI. Nyolcadik osztályos diákjaink közreműködésével magaságyást készítettünk Iskolakertünkbe. Az 

ágyásba különféle fűszernövények magját vetettük el. Illetve, palántáink előnevelését is ebben 

tervezzük elvégezni.  

 

VII. Április 22-én, a Föld napján szervezett közösségi hulladékgyűjtő napot a csabrendeki 

Önkormányzat. Ehhez csatlakoztunk 3. és 4. osztályos tanulóinkkal és osztályfőnökeikkel. Az 1-1 

órás munka eredményeként összesen 12 zsáknyi, illegális hulladéktól szabadítottuk meg 

lakóhelyünk természeti környezetét.   



 

 

VIII. A Madarak és Fák napjára készülve, felsős tanulóinkkal szelídgesztenye-, valamint mandulafákat 

és homoktövis bokrokat ültettünk Iskolakertünk alkalmas részeibe, és széles, utcai füves 

területünkre. 

 

 

IX. Tovább folytattuk tavasszal, a „Fogadj örökbe egy fát!” elnevezésű akciónkat. Az Erdők 

nemzetközi napja alkalmából, mintegy 30 db tanulóink által, az Iskolakertben előnevelt, kislevelű 

hársfa csemete talált gazdára. A boldog örökbefogadók, diákjaink és a falu felnőtt lakosságának 

köréből kerültek ki. 

 

 

X. A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, az Iskolakertekért Alapítvány, valamint a KRE 

Teremtésvédelmi Műhely (MRE Ökogyülekezeti Mozgalom) felhívására 5. osztályos tanulóinkkal 

„Rovar-hoteleket” állítottunk össze, a kerti beporzók életfeltételeinek biztosítására, szaporodásuk 

elősegítésére. A felhívásra több mint 10 család kertjébe épült „Garázs-darázs”, valamint 

iskolakertünkbe is 2 építmény került.   

 



 

 

XI. A PontVelem által meghirdetett időszaki elem-, és mobiltelefon gyűjtésben is aktívan részt vettek 

tanulóink. Összesen 411 kg elemet és akkumlátort, 230 db mobiltelefont és e-kütyüt adtak le az 

iskolai gyűjtőhelyen, május 31-ig, a tavaszi versenyidőszakban. 


