Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola Magyarlak-Csörötnek
Általános Iskolájában megrendezett fenntarthatósági témahétről

Iskolánk, a Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános
Iskolája, egy kisiskola. Kétszeres ökoiskolaként nem volt kérdés, hogy
csatlakozunk a Fenntarthatósági Témahéthez. A témahét programját
összekapcsoltuk a Föld napjával valamint a Te szedd! akcióval, amelynek a
programjain iskolánk minden diákja részt vett.
A legkisebbek Stepics Zsanett tanítónő segítségével szép faliújságot készítettek a
témahétre.
Március 22-én a diákok egy PPT bemutatóval kezdték a napot. Kiss Katalin
tanárnő, aki iskolánkban a természet- és környezetvédelem egyik éllovasa,
képekkel szemléltetett előadásában beszélt a Fenntarthatósági témahétről,
céljáról, fontosságáról.

A vetítés után rajzoltak a gyerekek. Plakátokat készítettek a
környezetvédelemről. Az űrből érkező idegen lényeknek rajzokkal mutatták be,
hogyan vigyázzanak Földünkre.

A rajzolás után a víz útjáról és a víz tisztaságát veszélyeztető dolgokról készült
rajzfilm vetítése következett. A témahét honlapjáról is választottunk egy filmet.
A címe: Nézz szembe a szemeteddel!
Eközben a felsősök szintén bemutatót láthattak. Horváth Nóra, Horváth Tamara
nyolcadik osztályos tanulók és a hatodik osztályos Horváth Dzsesszika érdekes és
tartalmas kiselőadás keretében hívta fel iskolatársai figyelmét a víz
pótolhatatlanságára, az ember környezetszennyező tevékenységének káros
következményeire.

Kémia szakos kolléganőnk a hideg és a meleg víz áramlásának irányát szemléltető
egyszerű, látványos kísérletet mutatott be tanulóinknak. Majd egy szökőkutat is
varázsolt az érdeklődők elé. Kovács Attila pedig a szennyezésnek a víz
felületifeszültségére gyakorolt hatását szemléltette egy kísérlet során.

Kiadós tízórai után a Te szedd! mozgalomhoz csatlakozva Csörötneket a rönöki
vasútállomással összekötő út melletti árkokat nyolc zsák szeméttől tisztítottuk
meg és Csörötnek utcáit szegélyező zöld területeken is összegyűjtöttünk három
zsáknyi szemetet. Aki kedvet érzett hozzá (és nem kevesen voltak ők) szombaton
csatlakozhatott a Csörötneki Ifjúsági Egyesület, Csörötnek Község
Önkormányzata és a polgárőr egyesülete által támogatott Te szedd! programhoz
is.

Ezekkel a programokkal töltötték iskolánk diákjai ezt a napot. Mindenki sok új
ismerettel, élménnyel, kicsit ugyan fáradtan tért haza.

