
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

X.H osztálya  

bemutatja: 

a Zöld Iskola Projektben való 
részvételét 



  „A Földet nem 
szüleinktől örököltük, 
hanem gyerekeinktől 

kaptuk kölcsön.” 
 

Egy indián törzsfőnök – Seattle -  
mondása  



2012. szeptember 17-én kezdődött 
minden… 

 • Az évnyitón az udvaron állva hallottuk, hogy 
bejelentik: a 2012-13-as tanév egyik 
újdonsága a Zöld Iskola Projekt. Akkor talán 
oda sem figyeltünk eléggé, de nemsokára... 

• Az első alkalom, amikor elkezdett érdekelni, a 
kérdőívek kitöltése volt. Nagyon nagy örömöt 
éreztünk, mikor megláttuk, hogy maximális 
pontszámot kaptunk válaszainkért.  



• Aztán egyik tanárunk elővette a napló 
borítójából azt a bizonyos táblázatot.  

• Ez a táblázat mintha megváltoztatott volna 
minket: mindennap rendet raktunk és 
kitakarítottunk, virágokat hoztunk, vigyáztunk a 
villanyégők használatára. 

• Két új szemetest is vásároltunk, és ezután 
szelektíven próbáltuk gyűjteni a hulladékot. 



 
Tanáraink egyre több kedvező beírással 

értékeltek. 
 



Filmet néztünk... 
• a globális felmelegedésről, 

okairól és lehetséges 
következményeiről, ha nem 
cselekszünk időben. 

• a hulladékgazdálkodásról,  

• a hulladék szelektív 
gyűjtésének módozatairól, 
ennek szükségességéről és 
az újrahasznosítás 
lehetőségeiről. 

 



2012 októberében pályázatot hirdettünk 

• Sok kicsi sokra gyűlhet …   mottóval a 
következő versenyformákban:  

 1) kupakgyűjtés és kreatív újrahasznosítás,  

 2) vers-, illetve rövidpróza - írás. 

•   Célunk  a környezettudatos magatartás 
erősítése  és az alkotókedv felkeltése volt. Az, 
hogy felhívjuk mindenki figyelmét : a környezet 
védelmével embertársainkon is segíthetünk.  



2013. március 26-án nagy volt az izgalom: a 
zoldvers@yahoo.ro – ra már érkezett néhány vers, 

de vajon jönnek-e az osztályok a kupakokkal, ki 
mennyit hoz, készítettek-e kupaktárgyat? 

mailto:zoldvers@yahoo.ro


Örömünkre... 

• Pályázatunk nevelő, 
játékos-szórakoztató és 
művészi jellegét sokan 
felismerték.  

• A kisebb diákok  
kupakokból készítettek 
érdekes tárgyakat , a 
nagyobbak pedig nagy 
mennyiségű kupakot 
gyűjtöttek össze, és 
„zöldverset” írtak. 

 

Jakab István: Szerelmetes védelmezés 
 

Szépségem, ha neved hallom, 
Mosolygok, pirul az arcom. 
Édes orcád- álombeli kép, 

Virít és majd kacsint rám hetykén. 
  

Olyan vagy mint a természet, 
Gyönyörű, kedves és édes. 

Ugyanakkor törékeny s esetlen, 
Kit óvnom kell, hűen védelmeznem. 

  
A természetet óvnunk kell, 
Érték, akár te, ne felejtsd! 

A szépség és bűbáj mulandó, 
De ha megóvjuk: maradandó. 

  
Hát óvd Természeted olvasó, 

Mint óvod szerelmed, vigaszod! 
Ne hagyd veszni a kincseket, 
Fákat, völgyet és szerelmet! 

  
 



A „Sok kicsi sokra gyűlhet …”   pályázat eredményei 
2013. március 28-án 

 
I. Környezettudatos kupakgyűjtés kategóriában: 
 

• I. X.B osztály – 22,1 kg 
• 2. IX.F osztály – 9 kg 
• 3. X.H osztály – 9 kg 
• 4. XII.alfa osztály – 7 kg  
• 5. IX.C osztály – 1,5 kg                                   
• 6. IV. osztály – 1,3 kg 
• 7. IX.H osztály – 1,15 kg 
• 8. IX.A osztály – 1,1 kg 
• 9. XI.C osztály – 1 kg 
• 10. IX.D osztály – 0,9 kg 
• Horváth Gabriella igazgatónő – 0,6 

kg                     
• ÖSSZESEN: 54,65 kg (4 zsák kupak) 

 

 

II. Kreatív újrahasznosítás – kupaktárgy – 
kategóriában: 
 

•            I. Bakó Botond – II.osztály 
•  I. Beyer Borbála – II. osztály 
•  I. Szász Réka – II. osztály 
•  I. Orosz Bettina – X.H osztály         
III. „Zöldvers” kategóriában: 
•  I. Jakab István – IX.A osztály: 

Szerelmetes védelmezés 
•  Farczádi Róbert – XII.A osztály:  
        Jó kifogás sosem rossz? 
•  Fazakas Sára – V. osztály:      

Védjétek a természetet!!! 
•  Lengyel Norbert – IX.D osztály:  
       A természet 
•  Veress Szidónia – X.H osztály:  
      A pénzt nem eheted meg  

 









Osztályunkból is volt, ki ihletet kapott: 

Ez az 
 „ember”  

egy 
környezettudatos 

világot tart a 
kezében. 



Cikket írtunk a Diákvilágba... 

            „Nagyon jó volt látni, hogy  kicsik és nagyok 
mennyire ügyesek voltak, hogy milyen sok műanyag 
kupak összegyűlt! Volt alkalmunk ,,kihallgatni’’ a zsűri 
tanakodását, s elárulom:  nem tudták eldönteni, 
melyik alkotás a legjobb, valamiért mindegyik az volt. 
Látni a kisebbek szemében  a lelkesedést, a 
nagyokéban pedig a segíteni akarás fényét, ez volt a 
legcsodálatosabb érzés. Habár nem sikerült 
mindenkinek bekapcsolódni a pályázatunkba, úgy 
gondolom, egy kis ,,lavinát’’ elindítottunk, és ha ez 
majd mindenkit ,,levesz a lábáról”, akkor még több 
olyan emberen segíthetünk, akik például nem 
láthatják  a természet csodáit és a csodálatos színeket. 
Arról meg nem is beszélve, hogy egy műanyag kupak 
lebomlásának ideje 400-500 év…” 
 







Készül a jutalomkosár... 



Visszük, ugyanis... 



• A legtöbb kupakot gyűjtő X.B osztályt egy kosár 
ízletes gyümölccsel és oklevéllel jutalmaztuk, 

amelyet 2013. április 16-án adtunk át. 



Oklevélnek, illetve az elsők jutalomnak is, 
minden versenykategóriában örvendhettek...  

Elismerő oklevél 

a IX.F osztálynak 

a „Sok kicsi sokra gyűlhet …”   
pályázat 

kupakgyűjtő versenyében való  
eredményes részvételéért. 

Bakó Botond  
II. osztályos tanulónak 

a „Sok kicsi sokra gyűlhet …”   
pályázat 

kreatív újrahasznosítás – kupaktárgy 
– versenyében elért  

I. helyezéséért. 

Lengyel Norbert 
 IX.D  

osztályos tanulónak 

a „Sok kicsi sokra gyűlhet …”   pályázat 
„zöldvers”  versenyében való  

sikeres részvételéért. 

Horváth Gabriella 
igazgatónőnek  

a „Sok kicsi sokra gyűlhet …” 
pályázatunk támogatásáért 

 és a  pályázat 
kupakgyűjtő versenyében való  

eredményes részvételéért. 





A Zöld Iskola Nap alkalmából 
2013. április 3-án 

osztályunk két versenyen is részt vett: 

•  az egyik a XI. H osztály által szervezett Öko-
kreativo (csapatunk III. helyezést ért el), 

• a másik a IX. H által szervezett Bolyaktiniti 
volt (itt elsők lettünk). 

• Mindkét verseny nagyon szórakoztató és 
érdekes volt, nem bántuk meg, hogy 
jelentkeztünk.  

 





Ha kérdeztek, válaszoltunk... 



Végezetül... 
• Örülünk, hogy részt vehettünk ezen a versenyen. 

Bár néha nehéz volt, sajnáljuk, hogy most már 
vége, de biztos, hogy ezután is alkalmazni 
fogjuk, amit közben megtanultunk a 
környezetünkről és magunkról. 

• Környezetünk védelme, s az újrahasznosítás  
lehetősége mellett, ami a rászorultakon való 
segítséget is jelentheti, más fontos dolgot is 
tettünk: rengeteg időt töltöttünk az osztállyal 
együtt, jobban megismertük egymást és az 
osztályfőnökünket, aki mindvégig mellettünk 
állt. Már csak ezért is megérte versenyezni. 

 



Köszönetet szeretnénk mondani... 
• iskolánk igazgatóságának, 

• a Zöld Iskola Projekt irányító tanárainak: József Éva 
és Bölöni Mária tanárnőknek, 

• tanárainknak, akik  bejegyzéseikkel hozzájárultak 
az értékelésünkhöz , 

• a pályázatunkba bekapcsolódott osztályoknak és 
egyéni versenyzőknek, 

• osztályfőnökünknek, aki mindenben segített 
nekünk, 

• s a többi osztálynak, akik ösztönöztek minket. 





Köszönjük a 
figyelmet. 


