
 

 

 
Közeledik a Föld Napja (április 22. szerda), amire az alábbi programokkal készülünk:  

1. Véradási verseny a 12-es osztályok között, április 16. csütörtök délelőtt.  

Szülők, nagyobb testvérek is bevonhatók az életadó játékba. 

2. Papírgyűjtés konténerbe: április 15. szerda –21. kedd 15.30-ig 

 Dobozolt, papírzsákolt, vagy spárgával átkötött papírt hozzatok, ne műanyagba csomagoltat!  
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 között, de ne a szülőket dolgoztassátok! 

 A reggeli mérést 7
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-kor abbahagyjuk, a le nem mért, osztályjelzéssel ellátott papírokat lukas órán a 

helyettesítő tanárral, vagy a nap végén lehet lemérettetni. A részeredményeket a II. emeleti 

természetbúvár faliújságon és az iskola honlapján követhetitek nyomon. 

3. Papír és flakonkupak gyűjtési verseny osztályterembe kihelyezett dobozokban. 

 2 fénymásolós dobozt kap minden induló osztály, amit a célnak megfelelő módon kifest, becsomagol,  

és szerdától-szerdáig abba gyűjti a teremben napközben keletkezett papírhulladékot (itt nem a 

mennyiség, hanem a megfelelően szétválogatott minőség számít, és az hogy a teremben nap végén ne 

maradjon szemét a padok alatt), illetve az otthonról hozott flakonkupakokat (itt a mennyiség számít). 

4. Legyen zöld az iskola a Föld napjára! 

 Vetélkedőt hirdetünk az osztályok között a zöld színű természet minél harmonikusabb 

megjelenítésében! (ruházat, teremdekoráció, térképkészítés) 

 5-7. osztályoknak testnevelés órákon akadályversenyük lesz a Kertészeti Egyetem arborétumában. 

 a 8. és 11. évfolyamnak újraélesztéssel kapcsolatos előadása és gyakorlati foglalkozásai lesznek. 

 4. szünetben: otthonról hozott 1,5 l-es flakontaposó verseny lesz az osztályok között az udvaron. 

3 fő 5 perc alatt hány darab ép flakont bír laposra taposva zsákolni, a kupakját külön gyűjtve? 

 5. szünetben a 12. évfolyam osztályainak ünnepélyes emlékfa ültetésén vehetünk részt. 

 6. szünetben eredményhirdetés és egészségügyi meglepetés várja az udvaron az osztályokat. 

 Minden tanítási órát gazdagíthattok szaktanáraitokkal egyeztetve, ha környezetszennyezés, 

egészségmegőrzés témakörben vállaltok kiselőadást, készültök valami érdekességgel.  

Díjazás. 

Legzöldebb algimnazisták:  

1.hely: 1 napos élménytúra az osztályfőnökkel való egyeztetés szerint (barlangászat, kalandpark, aquapark) 

2.hely: Uránia távcsöves csillagászati bemutató egy derült estén, vagy egy planetáriumi előadás. 

3.hely: Látogatás a Humusz központjában 2 tanítási óra terhére (XI. ker. Saru u.) 

Legzöldebb felgimnazisták: (De csak, ha minden számban megfelelő eredményt mutatnak fel.) 

1.hely: Élménytúra az osztályfőnökkel való egyeztetés szerint (barlangászat, kalandpark, aquapark) 

Természetbúvár Munkaközösség 


