
„Törődj magaddal!” projekthét 2013. november 25-29. 

Téma: Tudatos vásárlás 

 

Előzetes feladatok az osztályoknak:  

- 1) Címkék, „apró betűs titkok” megfejtése, dokumentálása („HÉTKÖZNAPI MÉRGEINK” c. 

kiállításhoz)  

- pl. bútortisztító, ablaktisztító, vízkőoldó, lefolyótisztító, fehérítő, mosószer, stb. címkéje+ 

élelmiszer pl. csomagolt kenyerek, kekszek, konzervek, dobozos italok stb. 

Megvalósítás: A címkén található szöveg  „megfejtése”  (különös tekintettel az egészségre 

káros anyagokra )kartonpapírra ragasztva+mellékelve a csomagolás pl. doboz, flakon stb. 

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2013. NOVEMBER 22.  

2.) „Felesleges tárgyak” gyűjtése osztályonként legalább 2-2 („Design Center” –

használhatatlan és felesleges áruk fóruma c. kiállításhoz) 

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2013. NOVEMBER 26. 

3.) „ Környezetbarát” szatyor tervezése, elkészítése  ( Egy szatyor akkor környezetbarát, ha 

többször használható, kis helyen elfér, könnyen magaddal tudod vinni + még lehet csinos is ) 

„Szatyor szépségverseny”c. kiállításhoz osztályonként 1 db. 

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2013. NOVEMBER 28. 

Az osztályok értékelése: 

 -a 3 előzetes feladat alapján pontozással, +”Pontvadászat” eredménye +a „Flash Mob”-

on  résztvevők és a felvonultatott szatyrok száma (arányosan osztálylétszámhoz 

viszonyítva + Biobüfén összegyűjtött pontok alapján. 

Mindenkinek jó felkészülést, izgalmas kutatást és vizsgálódást valamint jó szórakozást 

kívánunk! 

Balogh Hajnalka 

Ocsko-Kü Gyöngyi 

Vágvölgyi Elvíra  

Lendvainé Hegedűs Tünde  

 



„Törődj magaddal!” projekthét 2013. november 25-29. 

 

Téma: Tudatos vásárlás 

 

November 25. 
hétfő 

November 26. 
kedd 

November 27. 
szerda 

November 28. 
csütörtök 

November 29. 
péntek 

8.00 Iskolarádió: 
A témahét 
megnyitása 

8.00 Iskolarádió: 
„Hétköznapi 
mérgeink” – 
hasznos 
információk 

8.00 Iskolarádió: 
„ Ne dőlj be a 
reklámoknak!” 

8.00 Iskolarádió: 
„Azok a fránya E-
számok!”  

Aula: „Be nem 
vásárló központ” 
megnyitása 
Kiállítások: - 
„Hétköznapi 
mérgeink” 
-„Szatyor 
szépségverseny” 
-„ Design Center” 
használhatatlan 
és felesleges áruk 
fóruma 

 Aula: faliújság – 
tájékoztató a 
témával 
kapcsolatban 

Aula: 
„Hétköznapi 
mérgeink” c. 
kiállítás 
megnyitója 

Aula: „ A 
bevásárlási láz 
áldozata_”c. 
szobor 
leleplezése 
( Készítők: 
vállalkozó, lelkes 
kollégák!) 

Aula: „Szatyor 
szépségverseny” 
c. kiállítás 
megnyitója 

Szünetekben 
„Pontvadászat”c. 
játék (A tudatos 
vásárlás 12 
pontjának 
összegyűjtése); 
„Bevásárlási 
lázmérő teszt” 
kitöltése ; 
 

  Aula: 8.45-től: 
Biobüfé – Házilag 
készített 
egészséges 
finomságok 

 3. szünetben: 
Udvar:  
„Szatyros-kosaras 
Flash Mob” 

„Szelektív 
történet” c. 
képregény 
osztályonként of. 
órákon 

„Szelektív 
történet” c. 
képregény 
osztályonként of. 
órákon 

„Szelektív 
történet” c. 
képregény 
osztályonként of. 
órákon 

„Szelektív 
történet” c. 
képregény 
osztályonként of. 
órákon 

„Szelektív 
történet” c. 
képregény 
osztályonként of. 
órákon 

 



BÚTORTISZTÍTÓ – ABLAKTISZTÍTÓ – SZELETELT TARTÓS KENYÉR 

 

 

VÍZKŐOLDÓ – LEFOLYÓTISZTÍTÓ – DOBOZOS ITALOK 

 

 

FEHÉRÍTŐSZER – MOSOGATÓSZER – MAJONÉZ 

 

 

WC TISZTÍTÓ – LEVEGŐ  ILLATOSÍTÓ – PIROS ARANY 

 

 

MOSÓSZER – TESTÁPOLÓ – RESZELT TORMA 

 

 

KÖRÖMLAKK – SZEMPILLAFESTÉK –VALAMILYEN SÓS KEKSZ 

 

 

SZŐNYEGTISZTÍTÓ – ZSÍROLDÓ – BABKONZERV 

 

 

DEZODOR/SPRAY – ARCKRÉM – ÜDÍTŐITAL 

 

 

FERTŐTLENÍTŐ LEMOSÓSZER – ÖBLÍTŐSZER - MARGARIN 

 


