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PROJEKT MEGHÍVÓ 
 

ISKOLA: Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 
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DÁTUMA:2015.november 13. 

 
 

Kedves Diákok! 

 

Az  „Új tartalomfejlesztések a KPSZTI-ben, Esztergom-Budapesti és a Debrecen-Nyíregyházi 

Egyházmegyéknél” TÁMOP-3.1.17-15-2015-0010 pályázat támogatásával  

 

2015. november 13-án 

 

Környezetvédelmi napot tartunk! 
a felső tagozaton 

 

A tervezett program: 

 

1) „Mit tehetek a környezetemért? címmel előadást hallhattok arról, hogy otthon a 

háztartásotokban milyen környezetkárosító hatásokkal, tevékenységekkel találkozhattok a 

mindennapokban. 

 

2) A „Környezet órája” csapatverseny önként jelentkező csapatoknak. 

 

3) „A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön." Ennek a 

gondolatnak a szellemében a 12. évfolyam gondolva a következő Mustármagos generációkra 

növényeket fognak ültetni a külső udvaron, hogy évek múlva szebb és egészségesebb 

környezetben növekedjenek a Mustármagos diákok. 

 

 

 

Budapest, 2015. november 3. 

 ……………………… 

 igazgató 
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PROJEKT BESZÁMOLÓ 
 

ISKOLA: Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

AZ ESEMÉNY: Környezetvédelmi nap 
DÁTUMA:2015.november 13. 
 

Tervezett program beosztása 

Alsó tagozat  

időpont program felelős 

12:00 – 12:45 előadás Csák Emese 

13:00 – 14:00 csapatverseny Szalai Kornélné 

12:00-  udvarrendezés, ültetés Hajna Ákos 
 

 

A felső tagozatosok először egy előadást hallgattak meg „Mit tehetek a környezetemért” 

címmel, amelyben megismerkedtek a háztartásokban előforduló környezetszennyező 

forrásokkal és azok csökkentési lehetőségeivel.  

Megdöbbentő volt számukra, hogy mekkora mennyiségben keletkezik szennyvíz, szemét 

egy átlagos háztartásban naponta, évente. Többen először hallottak arról, hogy 

környezeti szempontból „mibe kerül” az elektromos áram termelése. 

Az előadást egy csapatverseny követte, ahol a pedagógusok játékos feladatokkal 

próbálták meg bővíteni a tanulók ismereteit és kialakítani a környezettudatos szemlélet 

alapjait. 

A 12. évfolyam ezalatt az iskola egyik udvarán bokrokat ültetett. Egyrészt, hogy 

barátságosabbá és szebbé tegyék a környezetüket, másrész, hogy a zöldfelület 

növelésével – még ha minimális mértékben is – hozzájáruljunk a levegő minőségének 

javításához. A munkára az évfolyam kiválasztása jelképesen történt: a felelős 

környezettudatos gondolkodás része, hogy az eljövendő nemzedékekre is gondolni kell a 

tevékenységeink során. Így a végzős évfolyamunk a következő generációkra gondolva 

végezte el ezt a közösségi szolgálatot. 
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Képek: (5-8 db) 
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