Fenntarthatósági Témahét a Wesselényiben

2019.03.18.-án elkezdődött a Fenntarthatósági Témahét iskolánkban is. Hétfőn a szelektív
hulladékgyűjtés és a környezetvédelem kapott főszerepet. Iskolánk tanulói részt vettek Zajácz
Barbara (a Térségi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) Környezetvédelem és a
szelektívhulladék népszerűsítése című előadásán. Később diákjaink öko-játékokkal
ismerkedhettek meg és versenyezhettek.

1. ábra Megnyitó

2019.03.19.én kedden Szikszai Tihamér rendőr alezredes tartott tanulságos előadást a
környezetbiztonságról, a szabályok betartásának életmentő szerepéről. Számos valós

2. ábra Szikszai Tihamér előadása

tapasztalatot és figyelemfelkeltő videofelvételt osztott meg velünk. A diákok motor
szimuláción, részegszemüvegen keresztül megtapasztalhatták az előadáson említett
szituációkat.

3. ábra Kerékpárverseny

A szerdai nap ügyességi kerékpárversennyel kezdődött. Kiderült kik a legjobban szlalomozó
diákjaink. Később egy elgondolkodtató jövőképet bemutató filmet néztek meg az érdeklődők.
A Csillagok között című film a föld törékenységét és az emberi lét mulandóságát mutatta be.
Ez a hangulat alapozta meg Dr. Kiss Ferenc előadást, aki a Fenntarthatóság és a fiatalok
kapcsolatát hangsúlyozta.
A Fenntarthatósági Témahét negyedik napján, 2019. 03. 20.-án került megrendezésre az
Egészségnap. A diákok megtanulhatták a helyes újraélesztés technikáját, az egészséges
életmódot szolgáló helyes táplálkozást, kézápolást. Megismerhették a drogok és a dohányzás
káros hatásait és a szervekre gyakorolt negatív következményeit. Kiemelt fontosságot kaptak
az önvizsgálatok és a szűrővizsgálatok, hiszen nem lehet elég korán kezdeni ezeket sem. A
képernyőfüggőség és az alkoholfogyasztás korlátozó hatásait is megtapasztalhatták. A nap
végén az osztályok kötélhúzásban
mérhették össze erőiket. Külön
versengtek a lányok és külön a fiúk a
tornacsarnokban.
A fenntarthatósági Témahét utolsó
napján a Víz világnapját ünnepeltük.
Az első előadáson a Nyírségvíz Zrt.
dolgozói tartottak előadást. Gyuris
Teodóra „Az éltető víz” címmel és
Szögyéni Gábor pedig Mennyit ér ma
a tiszta víz? - A víziközmű ágazat és a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. bemutatása címmel
prezentált. A következő előadáson diákjaink mutatták be Ppt-s előadásukat, bemutatva a víz
kiemelt fontosságát mindennapjainkban. A nap végén zajlott az eredményhirdetés és az
ajándékátadás.

4. ábra Nyírségvíz Zrt. munkatársai
A témahét rendkívül sikeres volt, minden osztály részt vett valamennyi programon. Az előadások
népszerűek voltak, a kerékpár-, kötélhúzás és rajzverseny sok diákunkat motivált.
A fenntarthatósági Témahét képei megtekinthetőek az iskola facebook
(https://www.facebook.com/wesselenyikszk/)oldalán illetve a
honlapunkon(http://www.wmk.hu/honlap/fenntart/) is.

5. ábra Rajzpályázat képei

