
Fentarthatósági témahét 

A KOLLABOR foglalkozása 

                         

    Iskolánkban nagy szerepet tölt be a környezetvédelem. Tanáraink törekszenek a 

környezettudatos magatartásra és erre nevelik a diákokat is.  

   A fenntarthatósági héten minden osztályhoz, -jelen esetben online-, ellátogatott a 

KOLLABOR. Egy negyvenöt perces óra keretén belül felhívták a tanulók figyelmét, hogy 

miért fontos odafigyelni a környezetünkre, magunkra, hogy miket vásárolunk és ez miképp 

hat majd ki a jövőre, ugyanis ez a mi a jövőnk és nekünk kell tennünk érte.  

   Az idő nagyon gyorsan repült, hiszen egy izgalmas, tartalmas, kérdésekkel teli órán 

vehettünk részt. A kérdéseket egy internetes quiz segítségével tették fel nekünk, mi pedig 

gyors és hibátlan válaszadással pontokat tudtunk gyűjteni. Például azt is megkérdezték, hogy 

szerintünk Magyarországon egy évben, hány Gellért-hegynyi szemét keletkezik. A válasz 

megdöbbentő volt. Három. Ez sajnos rengeteg hulladékot jelent.  

   Rá kellett jönnöm, hogy minden egyes lépésünk, hatással van a jövőre. Tennünk kell azért, 

hogy egy tiszta, igényes világban élhessünk. 

Gyalog Anna 9/A 

 

 

 

 

 



A DIVAT LÁBNYOMA 

 

Április 23-án egy osztályfőnöki óra keretén belül a fentarthatósági témahéthez kapcsolódva 

egy érdekes és szórakoztató órán vehettünk részt Schriffert-Tóth Eszter tanárnő 

segítségével.   

Volt szó a ruhák előállításáról, hogy milyen sok mindenen át kell mennie, mire a boltokba 

jut. Ezzel kapcsolatban beszéltünk a korai gyermekfoglalkoztatásról is, és hogy milyen 

szervezetek és törvények védik a jogaikat.   

Kifejtettük bővebben a Földünkre káros tevékenységeket mint például a légszennyezés az 

autók kipufogó gáza miatt. Boncolgattuk azt is, hogy miképp csökkenthetjük ezeket a 

pusztító szokásainkat a bolygónk érdekében.   

Többek között szó esett a hiteles és a nem megbízható forrásokról is. Ezt nagyon fontosnak 

találom személy szerint, hogy semmi féle álhírnek ne dőljünk be, mivel ez elég sok 

hátrányban részesíthet minket kutatások vagy esetleg tanulás során.   

Számomra a legérdekesebb része az előadásnak az volt, amikor a saját ökológiai  

lábnyomunkat számolhattuk ki, és számadatok alapján láthattuk, hogy mekkora nyomot 

hagyunk életmódunkkal a Földünkön.  

 Az egész előadást még élvezhetőbbé és színesebbé tették az egy-egy adott témához kapcsolt 

videók, amik tanulságosak voltak.  

 

Ötvös Enikő 10/A 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fast-fashion 
 

Beszámoló Mengyán Eszter bemutatójáról 

 
Az előző osztályfőnöki óránkon, a fenntarthatósági témahét alkalmából, egy előadást 

hallgathattunk meg, melyet Mengyán Eszter készített nekünk egy Powerpoint prezentációval 

együtt. 

A bemutató elején Eszter bemutatkozott és elmondta, hogy mivel kapcsolatban hozta el 

munkáját. Az óra témája a fast-fashion volt, melynek hátrányait elemeztük kicsit közelebbről. 

A termelésről, az előállításról, az alkalmatlan munkakörülményekről is szó esett, melyek 

következménye a tömérdek károsanyag kibocsátódása. Emellett az emberek nagyon sok ruhát 

dobnak ki/el, melyek nem tudnak megfelelően felszívódni, mivel a kevés pamut mellett nagy 

mennyiségű műszálból vannak gyártva, amely gyakorlatilag szintén műanyag. Végül azt 

ajánlotta nekünk Eszter, hogy inkább magyar cégektől vegyük meg a szükséges termékeket és 

támogassuk a magyar kisvállalkozókat, kereskedőket. Tanácsolta, hogy vásároljunk használt 

ruha boltokban és lehetőleg csak annyi ruhát vegyünk magunkat, amennyire tényleg 

szükségünk van, ugyanis ezekkel tudnánk enyhíteni a világméretű problémán. 

Összességében, nagyon hasznosnak találtam az előadást, mivel sok érdekes tényt tudhattunk 

meg a fast-fashion kérdéssel kapcsolatban és tudatosította bennünk, hogy a későbbiekben 

változást kell elérnünk a fennmaradás érdekében. 

Sebestyén Janka 10/B 

 



 

 

 

 

 

 


