
VILÁGCÉLOK-
pályázat

Zöld Bizottság

Háry László Általános Iskola



A VILÁGCÉLOK-pályázatra az idei tanévre meghirdetett zöldprogramunkkal 
jelentkezünk. Minden hónapban egy eseményt hívunk életre, egy célt valósítunk 

meg, így mi is, kis iskolai közösségként hozzájárulunk a fenntarthatósági célok 
eléréséhez.

A következő képeken ezeket az eseményeket mutatjuk be. 



Szeptember

ENERGIAŐR-JÁRAT

FELELŐS:

Anna
Világcél: 

megfizethető és 

tiszta energia

Az energiaőrök párosával végigjárják a 

termeket az óraközi szünetekben, és 

ellenőrzik, hogy a hetesek a lámpákat 

lekapcsolták-e, és az ablakokat becsukták-e.



Október

SULIZSÁK

Felelős:

Kriszti néni
Világcél: szegénység 

felszámolása

A felesleges, 

használaton kívüli 

ruhákat és 

cipőket 

begyűjtöttük, egy 

teherautó  

elszállította. 

Adományba adják 

tovább oda, ahol 

nagy szükség van 

rá, vagy gyárakba 

törlőrongyként 

hasznosítják újra.



November

MADÁRBARÁT KERT

Felelős: Bella

Világcél: szárazföldi 

ökoszisztémák védelme

Az udvaron madáretetőket 

helyezünk el, 

bogyós termésű cserjéket 

ültetünk.



December

CSEREBERE-VÁSÁR

Felelős:

Doroti
Világcél: felelős fogyasztás és termelés

Megunt plüssök, bizsuk, noteszek, 

íróeszközök kerülhetnek új gazdához 

cserebere alapon vagy kis apróért. 

A bevételből madáreleséget szerzünk 

be. 



Január
ÚJ ÉV, ÚJ KAPCSOLATOK

Felelős:

Rozi

Világcél: partnerség 

a célok eléréséért

Ausztriai partneriskolát kutatunk fel, velük 

meg tudjuk osztani a „zöld” 

tapasztalatainkat. Eszmecsere céljából 

találkozni, beszélgetni, játszani – ez a 

célkitűzésünk. 



Február

KÖZLEKEDÉSI REFORM

Felelős:

Kinga
Világcél: fellépés az 

éghajlatváltozás ellen 

Beszéld le a szüleidet az autóról, és 

gyere gyalog vagy biciklivel iskolába! 

Ez lesz a jelmondata a februári 

akciónknak. 



Március: KANÁLIS TAKARÍTÁSA

Felelős: Tamás
Világcél: óceánok és tengerek – vizek védelme

A víz világnapja alkalmából megtisztítjuk a szeméttől Gyömöre határában 

található kis ért, a Kanálist, és a körülötte levő területen is felszedjük a 

szemetet.



Április

VETÉLKEDŐ 

és 

WORKSHOP

a

FENNTARTHATÓSÁGRÓL

Felelős:

Kriszti néni

Világcél: 

minőségi oktatás

Osztályok között 

vetélkedőt rendezünk 

a fenntarthatóság 

témakörében.



Május

KÖZÉPPONTBAN AZ 

ÁLLATOK 

Felelős:Kinga

Világcél: szárazföldi 

ökoszisztémák védelme

Az iskolánk együttműködik egy állatvédő egyesülettel, akik kutyaólakat

adományoznak a környékbeli állattartóknak. Az iskolatársaink segítenek a 

kis lakhelyeket a helyükre szállítani. 



Június

ZÖLD VILLÁMCSŐDÜLET

Felelős:

Fanni

Világcél:

partnerség a célok 

eléréséért

A tanévzáró sportnapunkon egy zöld jelkép formájába csoportosulnak a 

tanulóink. A jelképet a vetélkedő alkalmával szavazzuk meg. Drónnal

felvesszük a flashmobot, és terjesztjük a videót, hirdetjük, hogy a 

fenntarthatósági világcélok hozzá kell, hogy tartozzanak az életünkhöz.  
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