
 

 

 
Beszámoló a 

TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0062 
azonosító számú pályázat keretében az 5. fenntartási évben (2017. 09 – 2018. 08.) 

megvalósításra került tevékenységekről 
 

Föld napja a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban 
  
 

Iskola neve: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 
Iskola címe: 1114 Budapest, Villányi út 27. 
Időpont:  2018. április 24. 
Rendező:  a Tabáni Spartacus SKE Tájékozódási Futó Szakosztálya 
Programért felelős személy:     Krasznai Orsolya  
További rendezők:  Walthier Júlia, Dobos Johanna, Pálos Vince 
Iskola részéről szervező:  Perczel Tamás 
Megvalósítás helye:  Budapest, XI. ker, Feneketlen-tó parkja 
Résztvevők:  az iskola tanulói, a V–IX. osztályból (összesen kb.200 fő),  

jelenléti ívvel az 5. (33 fő) és a 9. (29 fő) osztályok, összesen 62 fő 
 
Az idén második alkalommal megrendezett Föld napi tájfutás egy olyan alkalom, ahol az 
egészséges, szabadban végzett mozgást összekötöttük az ökotudatos gondolkodás megalapozásával.  
Ehhez jó helyszín volt a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumnak az iskolával szemben lévő park. 
 
A diákok 7 csoportban jöttek, testnevelési óra keretében, reggel 8-tól du.2-ig.  
 
A program minden csoport (osztály) részére egy kis pontbegyűjtő verseny volt. 
Egy csoport tagjai egyszerre indultak. Mindenki kapott egy térképet és egy kartont, amelyre ráírta a 
nevét. A térképen szerepelt a rajthely háromszöggel, a célhely dupla karikával (jelen esetben 
egybeesett), és a 10 megkeresendő objektum karikával megjelölve. 
 Az ellenőrzőpontokon különböző színű zsírkréták lettek elhelyezve, amelyekkel a pont 
sorszámának megfelelő négyzetbe kellett színezni. Ezzel az adott pont érintését igazolták a 
résztvevők.  



 

 

 
 

Beérkezés után a megszerzett pontoktól függően kapták a környezetvédelmi témájú kérdéseket. 
Ezek nem kikérdezős, hanem elgondolkodtatós kérdések voltak. 
Sokan csodálkoztak rá a meglepő válaszokra: 

A. Mit jelent az a szó, hogy ökológia? 

E. A közgazdaságnak egy olyan ága, amely azt kutatja, hogy lehet minél több 
pénzt szerezni, akár a környezet károsításának árán is 

O. A tudományoknak azon ága, amely az ember, és egyéb élőlények és a környezet 
kapcsolatait  vizsgálja. 

A. Az állatok viselkedéskutatásának tudománya 
 

B. Magyarországon kb. 10 millió ember él. Ha fejenként, naponta egy eldobható poharat használnak, és ezt a pohármennyiséget 
szépen, tehát helytakarékosan egymásba rakjuk, úgy is egy nagyon magas oszlop keletkezik (kb.3 pohár egy cm). A napi pohároszlop 

magassága vajon hogy aránylik a Kékestető magasságához? 

L.  3 nap alatt eléri a magasságát 
P.  1 nap alatt 3-szor magasabb pohároszlop keletkezik, mint a Kékes 
K  1 nap alatt 33-szor magasabb pohároszlop keletkezik, mint a Kékes 

 
 

C. Környezetvédelem szempontjából rendezd sorrendbe az alábbi vízfogyasztási szokásokat. Az első a környezetre legkártékonyabb 
legyen! 

 
1. Csapvíz                2. Kisüveges ásványvíz                 3. Nagyüveges ásványvíz 

 
Ö.  2-3-1 
Ü.  3-2-1 
É  2-1-3 

 

D. Hulladékgazdálkodás szempontjából melyik a legjobb megoldás? 

K. Szelektív hulladékgyűjtés  (az üres üveget a gyűjtőbe viszed), mert úgy 
újrahasznosítják 

H. A hulladék újra használata házilag (például egy kiürült üvegbe nyáron 
lekvárt főzöl, vagy odaadod olyannak, aki ilyet csinál) 

T.  Nem megvenni olyan üveget/flakont, amit nem lehet visszaváltani.(dobozos üdítő/sör) 
 
 

E.  Világszintű felmérést végeztek, hogy például a sárgarépa átlagosan hány km-t utazik, amíg a hypermarketek polcára kerül a 
földből a „termelő-felvásárló-csomagoló-nagyker-elosztó-áruház- fogyasztó” útvonalon. Mit gondoltok, mekkora ez a szám? 

 
E.  100km-t  (például Budapest-Győr) 

O. 500km-t  (több mint. Bp.-től az Adriai tenger) 
U.  1800km-t (több mint Bp-London távolsága) 

 

F.  Az előző kérdésből is látjuk, hogy az árukat sokat utaztatják kamionokon a termelőtől a fogyasztóig, ezzel jelentősen fokozva a 
károsanyag-kibocsájtást és a baleseti kockázatokat. Ennek a csökkentésére milyen módszer a leghatékonyabb? 

J. A boltokban figyelünk rá, hogy magyar árut vegyünk! 
S.  Piacon vásároljunk, lehetőleg attól, aki a kiskertjében megtermelte! 

Z.  Ne együnk többet sárgarépát! 
 



 

 

G.    A 
világon 

percenként 1 millió nejlonzacskót használnak az emberek! Egy vásárló átlagosan 25 percig használja, ám miután kidobjuk, 300-400 
évig szennyezi környezetünket. 

Hogyan lehetne leghatékonyabban csökkenteni a nylon zacskó/szatyor környezetszennyezését? 

E.  jobban meg kell pakolni egy-egy zacskót 
A. vászonzacskót érdemes vinni magunkkal vásárláshoz 
O. a felhasznált zacskókat szelektív gyűjtőbe kell dobni 

 

H. Az otthon feleslegessé vált tárgyakat, ruhákat hogyan tudjuk legjobban hasznosítani? 
 

T.. Elvisszük az Adományboltba, hogy valakinek örömet szerezzünk vele! 
M. Félretesszük a pincében/padláson, és ott vár, hátha újra szükség lesz rá. 

V. Kidobjuk a szemétbe, hogy ne foglalja a helyet. 
 
 

I.  Mit gondolsz, ahhoz, hogy télen 1 Celsius fokkal magasabb legyen a lakás átlaghőmérséklete, mennyivel emelkedik meg a 
fűtésszámla? 

 
U.   . alig mérhető 

I.      1%-kal 
O.    10%-kal  azaz 20e ft/hó helyett 22 000ft lesz, 3 téli hónap alatt 6000ft kidobás! 

 
 

J. Az ember sok környezetromboló tevékenységének nagyon káros következményei vannak. A klímaváltozás mellett az ózonpajzs 
kilyukadása is nagy veszélyeket rejt, mert így nem véd a nap káros sugaraitól. Melyik az a szakasza a napnak, amikor napvédővel 

bekenve is kerülni kell a napozást? 
D.    11 és 15 óra között 

K.     Délben 
B.     reggel és este 

 
 

A helyes megfejtés betűjeleiből ez állt össze: OKÖTUSATOD, és ebből kellett betűcserékkel kihozni, 
hogy ÖKOTUDATOS. 

 

A játék 3. fázisában az okötudatos szó betűiből kellett szavakat alkotni. 
 
A díjazás a 3 részfeladat (tájfutás, öko-kvíz, szóalkotás) legjobbjait érintette. Újrahasznált tárgyakat, 
adományboltban kapható „kincsek” közül lehetett választani. 
A gyerekek örömmel futottak a parkban, követték a térképet, gondolkoztak a teremtésvédelmi 
kérdéseken és kombinálták a szavakat. Többen beszámoltak róla, hogy olyan részeit fedezték fel a 
parknak, ahol még sohasem jártak. 
A tanárok és a gyerekek is hálásak voltak, hogy ilyen különleges és tartalmas tanórájuk lehetett.  
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A térkép 



 

 

Életképek a parkból 
 

 
 

 



 

 

 
A résztvevők névsora: 

 
 

5.osztályosok: 
 
Christ Miranda 
Tarnai Klára 
Héj-Csizmazia Merse 
Kerényi Csanád 
Dobos Mercédesz 
Tamási Klára 
Szász Vince  
Papp Soma 
András Ádám 
Kerényi Balázs 
Bene Máté 
Nádudvari Patrik 
Endrédy Dorottya 
Horváth-Sulyok Kamilla 
Kelen Márton 
Fancsovits Mihály 
Szabó Oszkár 
Görög Csenge  
Limbek Laura 
Szarka Veronika 
Mike Ambrus 
Molnár Veronika 
Tarpataki Marcell 
Csík Bence 
Diószeghy-Papp Sebő 
Markovits Máté 
Torma Kristóf 
Skultéty Eszter 
Elek Zsófia 
Gáll Veronika 
Felső Fanni 
Török Hanna 
Márkus Adél 
 
33 fő 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

9.osztályosok 
 
 

Nacsa Flóra 
Ramocsai Vera 
Bartos Hanna 
Biacs Zsófia 
Hegedűs Dóra 
Turcsányi Kristóf 
Garhoffer Előd 
Kuti Hunor 
Pinczér Koppány 
Kálovics Veronika 
Madácsi Eszter 
Smithing Fanny 
Balogh Zsófia 
Hajder Kinga 
Héjj-Csizmazia Kincső 
Farkas Hermina 
Ferencz Luca 
Fedróczy Gergely 
Bodor Máté 
Kossuth Borbála 
Pirisi Borbála 
Molnár Gergely 
Máthé Márton 
Mayer Ádám 
Török Simon 
Harsányi Katalin 
Bognár Johanna 
Merza Zsófia 
Kiss Zsófia 
 
29 fő 
  
Budapest, 2018 05. 31.  
 
 
 Krasznai Orsolya    
    Tabáni Spartacus SKE  

 
 


