
Fenntarthatóságra nevelés 

2017/18. tanév 

A tananyag kínálta lehetőségeken kívül a következő tevékenységekkel valósítottuk meg: 

Részlet az év végi beszámolókból: 

Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 

- Bolhapiac 

- Föld napja      

Papírgyűjtés: ősszel, tavasszal 

Szeptember 15. Te Szedd akció a Leányfalu Nagyközség önkormányzatához csatlakozva- 

Szeptember 22. Autómentes nap reggelén az iskola többsége kerékpárral érkezett iskolába. 

Az idei tanévben minden alsós osztályunk részt vett „A Világ Legnagyobb Tanórája” című 

programban, és Fenntarthatósági témahéten. A 4.a osztály részt vett „A Világ Legnagyobb 

Tanórája” című program által meghirdetett rajzpályázaton. 

Április 20. Részt vettünk a Föld napi kiállításon a szentendrei Malomban 

Április 24.      Föld napi kirándulás Kisorosziba 

Kistérségi Környezetvédelmi Vetélkedő: 8.b csapata 1. helyezés Bedő Amari Aikó, Bődi Lili, 

Divinyi Nikolett, Rostás Dóra  Felkészítő: Csermely Alexandra 

Egészséges életmódra nevelés:  

- gyümölcsprogram - naponta gyümölcsevés az 1-6.osztályban,  

- szabadidős programok biztosítása – szabadidő hasznos eltöltésére szoktatás,  

- különféle testedzési lehetőségek biztosítása – sportolás megszerettetése,  

- megfelelő telefonhasználat, 

- az Iskolatej program révén poharas tej-kakaó biztosítása 4 napon keresztül, 

Részletek az osztályfőnöki beszámolókból: 

1.a … Környezettudatos viselkedés kialakítása az iskolában... Zöldség, gyümölcsnap 

bevezetése. Egyszerű zöldsaláták, gyümölcssaláta elkészítése. 

1.b Az év folyamán igyekeztünk a gyerekeket az egészséges táplálkozás és életmód felé 

irányítani. A lehetőségeket kihasználva kirándultunk, és egy szülői felajánlásnak 

köszönhetően az utolsó 6 hétben úsztunk. Részt vettünk a Világ legnagyobb tanóráján ahol az 

egészséges táplálkozás volt a téma.  



2. b Környezet órán beszélgettünk az egészséges táplálkozásról, a szelektív 

hulladékgyűjtésről. Egyéb tanórákon is szóba került, és megbeszéltük, hogyan védhetjük 

környezetünket. Testnevelés óra keretében is beszélgettünk a mozgás fontosságáról. 

(A világ legnagyobb tanórája, Bükkös-patak takarítása, osztály tisztántartása, váltócipő 

használata, kiránduláson – helyes viselkedés a természeti környezetben.) 

4. b Az egészséges életmódra nevelés minden nap megvalósul a tanórákon kívül is, hiszen a 

táplálkozás, a levegőn tartózkodás, a mozgás fontosságának a tudatosításával törekszünk erre 

minden nap. Az idén a Fenntarthatósági témahét kapcsán is nagyon sokat foglalkoztunk az 

egészségtudatos életről. Igyekeztünk sok tanórán kívüli programot szervezni a szabadba, 

természetbe kirándulások, biciklitúrák formájában. 

7. a Az osztály több közös szabadidős programon vett részt. Az úszás mellett korcsolyázni 

voltunk télen, kerékpároztunk, sárkányhajóztunk, túráztunk. Az egészséges étkezés, a 

környezettudatos életmódra nevelés megjelent a tanórákon és a szünetekben. Az 

osztálykirándulások kapcsán a megfelelő napi ritmus fontosságáról beszéltünk.  

 


