Fenntarthatósági Témahét
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére az idén először valósult meg a
Fenntarthatósági Témahét. A program célja a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságnak széles
körű elterjesztése iskolai keretek között, melynek fővédnöke Áder János köztársasági elnök volt.
A vasvári általános iskola is része volt annak az 1909 iskolának az országban, akik csatlakoztak a
Fenntarthatósági Témahét programjaihoz 2017. április 24-28. között. Ökoiskolaként beépül
hétköznapjainkba a környezet- és természetvédelem, a takarékosság, az élőlényekre való odafigyelés,
de ezen a héten még élményszerűbbé szerettük volna tenni a témát diákjaink számára.
Így a délelőtti tanórákon felhasználhatták a pedagógusok a Fenntarthatósági Témahét javasolt
óravázlatait, vagy az órákon az éppen aktuális környezetvédelmi témákat vitatták meg. A délutánok
nagyon mozgalmasan teltek, hiszen ezen a héten nem volt házi feladat. A napközis csoportok a
gyerekek korosztályának megfelelő tevékenységeket végeztek. „Hogyan gondozom az állatokat?”
címmel rajzokat, majd azokból plakátokat készítettek. Az állatokkal való törődés, szeretetük, az
irántuk való érzékenység a gyerekek többsége életének részét képezi és az iskolában a tanév során
több program is kapcsolódott hozzá. A nagyobbak a „Földünk védelme” témában készítettek hasonló
alkotásokat, kiemelve a közvetlen környezet tisztaságát, annak gondozottságát. Ellátogattak a
Hulladékudvarba, ahol megismerkedtek azzal, hogyan lehet elhelyezni az otthonról elhozott különféle
feleslegessé vált dolgokat. Ezúton köszönjük meg a Zalaispa Kft.-nek és Balogh József
munkatársuknak a vezetést. A negyedikes és felsős diákok bejárták a várost, felkeresték a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket, a használtruha konténereket és azokat bejelölték településünk térképén.
Érdekes volt a riportkészítés arról, hogyan vélekednek a felnőttek az állatok védelméről, az állatokkal
való törődésről környezetükben és a médiákban hallható-látható ezzel kapcsolatos eseményekről.
Megkérdezték a gyerekek az iskolaudvaron át közlekedőket, mi a véleményük az udvarunkról,
területünkről, növényeinkről. A diákok ezekből is készítettek tablót, amelyet az előzőekkel együtt az
iskola aulájában nézhet meg mindenki. A komoly feladatok mellett vidámságra is sor került: a
„Sivatagi show” című film megtekintésével. A Föld napi szemétszedés a kedvezőtlen időjárás miatt
elmaradt, de a közeljövőben pótoljuk.
A hét tartalmas programjai még inkább felhívták a gyerekek figyelmét a felelős állattartásra, a
környezetvédelem fontosságára, a mindennapi életünk részét képező apró, de lényeges
tevékenységekre. Hiszen a zöld iskola a jövő iskolája - a mi iskolánk!
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