Intézményünk ebben a tanévben is csatlakozott a Fenntarthatósági témahét programjához.
A témahét programjainak többsége tagozatonként került megszervezésre. De voltak az egész
iskolát érintő akciók is. mint a „Te szedd!” szemétgyűjtési akció, melyben intézmény
valamennyi diákja részt vett. A "Te szedd! " akció sikeres volt. diákjaink nagy lelkesedéssel
tisztították az iskola környékét és az intézményünk közelében lévő parkot.

Az értelmileg akadályozottak tagozatán a fenntarthatósági témahét keretében a gyerekek
különböző játékos tevékenységek közben ismerkedtek a hasznos hulladék felhasználással,
válogatással, és a belőlük készíthető játékokkal.

Tanulásban akadályozottak felső tagozata osztálykeretekben feldolgozta a "NÉZZ SZEMBE A
SZEMETEDDEL! " tematikus órák anyagát.
A témahét harmadik napján felderítettük a Mecsek vizeit. A 12.b és a 10.osztály
Mecsekszabolcsra túrázott vizes élőhelyet felderíteni. A helyiek által Lelovics kertnek , a

régiek által Hofmeister kertnek nevezett arborétumban található a Csertetői Szent Mihály
forrás. Ennek remek vizét kóstoltuk és hoztunk mintát is. A természetvédelmi területté
nyilvánított tóban és környékén a tavaszi éledező erdőt és tavi növényeket, állatokat
figyelhettünk meg. A forrás vize a tavon át a Szabolcs patakba ömlik a Templom tér előtt. A
12. c és a 12. az Égerpatak élóvilágát vizsgálta és gyűjtött vízmintát.
A készségfejlesztő szakiskola tanulói március 21-én a fenntarthatósági témahét keretén
belül, a Happy hét felhívásához csatlakozva az ivóvíz fogyasztást népszerűsítő programokon
vehettek részt készségfejlesztő iskola tanulói. Megdöbbentek látva egy-egy üveg üdítő,
energia ital mennyi cukrot tartalmaz.

Március 22-én a víz világnapján a vizes élőhelyeken gyűjtött vízmintákat vizsgálták meg a
tanulók mikroszkóp segítségével. A hét zárásaként pedig nemezelt halakból készítettek "
csodálatos vízi-világot”

Speciális Autista Csoportban március 22-én, pénteken a Fenntarthatósági hét keretében
rendhagyó környezetismereti foglalkozásokat tartottak. A Víz világnapjához kapcsolódóan
hazánk vízi élőlényeivel ismerkedtek meg tanulóink, és beleshettünk a vízipók birodalmába
is. A témában érdekes és gondolkodtató feladatokat oldottak meg a gyerekek: szókereső
rejtvényt oldottunk meg, kvízkérdésekre válaszoltunk, puzzle darabokból egy-egy vízben
élő állat képét raktuk ki, végül pedig ruhacsipeszből szitakötőt készítettek.

