
Kedves Csapatok! 

 

Sokáig reménykedtünk benne, hogy sikerül személyesen találkozni a 

döntőben. Örülünk neki, hogy néhány hete már Ti is tudtok találkozni 

osztálytársaitokkal, de sajnos a vetélkedő lezárását személyes találkozó 

helyett csak online tudjuk megszervezni. 

 

Ezért a személyes döntő helyett ebben a levélben küldünk Nektek 2 

feladatot, aminek a megoldásait várjuk tőletek, hogy megkaphassátok 

méltó jutalmatokat, hiszen ebben a nehéz időben kitartottatok, és 

szorgalmasan küldtétek a feladatok megfejtéseit, nem is akárhogyan! 

 

A lenti feladatok visszaküldési határideje: 2021. június 13. 

Eredményhirdetés: 2021. június 15. 

 

És akkor jöjjenek a feladatok: 

 

1. Készítsetek plakátot! 

 

Kérjük, szedjétek listába, hogy mik azok a fontos tudnivalók, 

érdekességek, amiket ebben a vetélkedőben megtanultatok! 

Olyan listát, felsorolást, javaslatsort készítsetek, amit aztán az 

iskola faliújságjára is kitesztek, s amiben felhívjátok az 

osztálytársaitok, tanáraitok, barátaitok és családotok figyelmét ezekre 

a fontos tudnivalókra! A felsorolást rajzokkal, képekkel is 

kiegészíthetitek! 

 

2. Készítsetek fotókat! 

 

Készítsetek minimum 10 fotót azokról a jó és rossz megoldásokról, 

amikkel a hétköznapokban találkoztok az energiahatékonyság, 

energiamérséklés vagy energiapazarlás területén! Hogy pontosan mire is 

gondolunk? Emlékezzetek vissza az első két fordulóra; egy-egy égve 

felejtett villany, csöpögő csap, vagy rosszul záródó ablak és még 

sorolhatnánk az energiapazarlás szomorú példáit. De hogy jó megoldásokra 

is emlékezzünk, eszünkbe juthat a napelem, a kerékpár vagy éppen egy jól 

szigetelt épület. Több tippet most nem adunk, járjatok nyitott szemmel, 

legyetek kreatívak és fényképezzetek le minél több energiával 

kapcsolatos jó vagy rossz megoldást jártotokban-keltetekben! 

 

Vonjátok be osztálytársaitokat, tanáraitokat, barátaitokat és 

családotokat! Kérjétek meg őket, hogy segítsenek nektek, készítsenek ők 

is képeket, hiszen a 10 fotón felül minden fotó plusz pontot ér! 

 

És minden bevont személy újabb plusz pontot szerez Nektek! Ha nyertek, 

az egész osztály mehet a buszkirándulásra! A fotókból készítsetek egy 

montázst! Minden fénykép alá kerüljön oda, annak a neve, aki készítette, 

ne feledjétek, minél több kép és név kerül a megoldásra, annál több 

ponttal jutalmazzuk csapatotokat! 

10 fotón felül minden fotó plusz pontot ér! És minden bevont személy 

újabb plusz pontot szerez Nektek. 



 

A következő lépésben küldjétek el a kmzkor@gmail.com címre egy e-mailen 

belül 

1) a lefotózott listát és a 

2) fotómontázst, melyen a fotók alatt szerepelnek a fotókat készítők 

nevei is. 

 

A csapat nevét is írjátok a levélbe. 

 

NE FELEDJÉTEK, a beküldési határidő: 2021. június 13. 

 

CÍM: kmzkor@gmail.com 

 

 

A NYEREMÉNYEKET iskolátok címére postázzuk, az okleveleteket e-mailben 

küldjük el minden résztvevő csapat számára! A buszkirándulás idejét 

pedig közösen egyeztetjük Veletek. 

 

Sok sikert kívánunk, kérdés esetén keressetek bennünket bizalommal! 

Üdvözlettel: az Energia Hősök szervezőcsapat nevében, 

 

Kis Klára és az Energia Hős barátaitok 
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