
A Fenntarthatósági Témahét eseményei 2022. április 25-29. között 

 

Iskolánk ebben a tanévben már 5. alkalommal csatlakozott ehhez az országos programsorozathoz. 

Ebben az évben is igyekeztünk minél színesebb eseményeket szervezni tanulóink számára. 

 

Április 25. hétfő: 

 Reggel megemlékeztünk a Föld Napjáról. Ennek apropóján a suliba izomerővel hajtott 

szerkezettel (görkori, gördeszka, roller, gágyé, bringa stb.) érkező tanulók meglepetés 

jutalomban részesültek. 69 tanuló (tanulói létszámunk 38%-a) érkezett valamilyen gördülő 

eszközzel aznap iskolába. 

 Ugyancsak a Föld Napjához kapcsolódóan rajzkiállítást rendeztünk be iskolánk aulájában 

tanulóink munkáiból. 

 Délelőtt 11 órakor az 5. és a 7. osztályosaink online csatlakoztak Áder János köztársasági 

elnök úr előadásához, amelyet a Budapesti Piarista Gimnáziumból közvetítettek. 

 Délután a gyerekek által behozott virágokat ültettük el az iskolánk előtti virágágyásokba, 

valamint a belső udvaron lévő magaságyásokba. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 

minden szülőnek és gondviselőnek, akik gyermekeikkel virágot küldtek ehhez az 

eseményhez! 

 
Április 26. kedd: 

„Bringázni jó!” címmel kerékpáros ügyességi pályát kellett teljesíteni időre/hibapontra a 

testnevelési órák keretében a tornateremben. 

Osztályonként legalább 5 lánynak és 5 fiúnak kellett teljesítenie a pályát, az ezen felül teljesítők 

időjóváírással segítették az osztályukat. 

 



E nemes vetélkedés végeredménye az alábbiak szerint alakult: 

Alsó tagozat: I.: a 3. osztály 305 másodperccel; II.: a 4. osztály (355 mp); III.: a 2. osztály (364 

mp); IV.: az 1. osztály (486 mp). 

Felső tagozat: I.: a 7. osztály 406 másodperccel; II.: az 5. osztály (496 mp); III.: a 8. osztály (515 

mp); IV.: a 6. osztály (533 mp). 

 

Április 27. szerda: 

 A fenntarthatósággal kapcsolatos filmeket néztek meg osztályaink osztálykeretben. 

 Zenés „mozgásfesztivál” zajlott az iskolaudvaron a 3. és a 4. szünetben. 

 

Április 28. csütörtök: 

 A délutános csoportok egy mini „Te Szedd!” akció keretében szemétmentesítették az 

Irtvány utca és a Kossuth utca közötti területet kifejezetten az iskola, az óvoda és az 

önkormányzat körüli területre fókuszálva. 

 
Április 29. péntek: 

 A hét zárásaként aszfaltrajzverseny zajlott iskolánk belső udvarán. 

 



Ezúton is szeretném megköszönni minden kollégámnak a hét eseményeinek lelkes és szakszerű 

megszervezésében és lebonyolításában nyújtott munkáját! 

 

Varga László, intézményvezető 

 

 

 



 

 


