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Kedves Érdeklődők! 

 

A XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium, 

valamint a Külső – Pesti Tankerületi Központ 

 

környezetvédelmi versenyt hirdet 2. osztályos tanulók részére. 

 

A verseny időpontja: 2023. április 25. (kedd), 14.00 – 16.00-ig  

(Regisztráció: 13.45 – 14.00-ig. Kérjük a pontos érkezést, mert a csapatokat 13.45 előtt 

technikai okok miatt nem tudjuk fogadni!) 
 

Helyszíne: a XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és 

Gimnázium (1181 Budapest, Vörösmarty u. 64.) 
 

A versenyre iskolánként egy 3 fős második osztályos csapattal lehet nevezni. (Tartalék 

versenyzőket sajnos nem tudunk fogadni!) 
 

A jelentkezést 2023. április 14-ig (péntek) az iskola e-mail címére (iskolatitkar@vmzene.hu)  

Méhész Istvánné tanítónő nevére kérjük! 

Határidőn túli jelentkezéseket sajnos nem tudunk fogadni! 

Kérjük, tüntessék fel:  az iskola nevét, 

    a versenyzők nevét (betegség esetén csere lehetséges), 

    a felkészítő pedagógus(ok) nevét. 

 

A verseny ideje alatt a kísérő tanítókat szakmai beszélgetésre várjuk az iskola könyvtárában. 
 

Kérjük, hogy a versenyző tanulók hozzanak magukkal:  

tolltartót 

minden csapattag egy saját ültető edényt, amelybe belefér egy palánta, valamilyen 

újrahasznosítható anyagból (pl. tejfölös doboz, konzervdoboz, PET-palack, stb.). Az edény 

díszítésének ötletességét a verseny folyamán értékeljük. 
 

Segítség a felkészüléshez: 

A versenyt – hagyományainknak megfelelően – forgószínpad-szerűen, akadályverseny 

keretében bonyolítjuk le. 

A feladatok pontozásakor figyelembe vesszük: a feladatok megoldásának pontosságát, 

gyorsaságát és azt, hogy hogyan dolgoznak együtt a csapat tagjai. 

 

Figyelem! Minden témakört 2. osztályos szinten, játékos formában, sok tevékenykedtetéssel 

fogunk feldolgozni!  

 

Mivel az első két évfolyamon már nincsen környezetismeret óra, ezért a felkészüléshez 

ajánlunk néhány rövid videófilmet, plakátot: 
 

10 apróság, amivel megmentheted a Földet: 

https://www.youtube.com/watch?v=5M_X6vp8kp8 
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Komposztálás: 

https://www.youtube.com/watch?v=TMxCCmzcnM4 

Szelektív hulladékgyűjtés: 

https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY 

Felelős állattartás: 

https://www.youtube.com/watch?v=WQPGpBRaSOo 

A víz védelme 

https://www.youtube.com/watch?v=onMeaUc-SSY 

Energiatakarékosság 

'Otthon az energiában' plakát | ENERGIAKLUB 

Energiatudatos tippek | ENERGIAKLUB 

Madáretetés 

Madáretetés gyerekekkel | Játsszunk együtt! (jatsszunk-egyutt.hu) 

Költöző és itthon telelő madarak - ovisoknak - Csoportosító (wordwall.net) 

Eredményes, jó felkészülést kívánunk! Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

Budapest, 2023. március 27. 

 

 

Üdvözlettel: 

  

 
 

   Méhész Istvánné    Nádudvari Adrien  

mk.vez.    kerületi alsós mk.vez. 
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