Tisztelt Szülők! Kedves gyerekek!
A Takarítási világnap alkalmából hulladékgyűjtési akciót szervezünk.
2014. szeptember 22-én (HÉTFŐ) és 23-án (KEDD) PET-palackokat és aludobozokat
gyűjtünk. Kérjük a Tisztelt Szülőket és gyerekeket, hogy a PET – palackokat lapítva és
kupakokkal ellátva hozzák be!
Időpont: reggel: 7,15 – 8,00-ig
délután: 14,00 – 17,00-ig
Helye: betonos udvar
2014. szeptember 24-én (SZERDA), 25-én (CSÜTÖRTÖK) papírgyűjtési akciót bonyolítunk.
A papírokat ömlesztve dobozban vagy zsákban kérnénk behozni!
Időpont: reggel: 7,15 – 8,00-ig
délután: 14,00 – 17,00-ig
Helye: betonos udvar

2014. szeptember 29-én (HÉTFŐ), 30-án (PÉNTEK) elektronikai hulladékgyűjtés lesz!
Időpont: reggel: 7,15 – 8,00
délután: 14,00 – 17,00-ig
Helye: betonos udvar
Kérjük, hogy a zökkenőmentes átvétel miatt, legyenek szívesek egy papírra leírni, hogy
milyen elektronikai hulladékot hoznak, azok számát, illetve a tanuló nevét és az osztályát.
( A gyűjtésben televíziót és hűtőgépet nem lehet hozni!)
„Tegyünk együtt egy tisztább, élhetőbb környezetért!”

Az elektronikai hulladékgyűjtésben a következő hulladékot lehet hozni:


Kis- és nagyméretű háztartás eszközök:, mikrohullámú sütő, mosó- mosogatógépek, légkondicionáló
berendezések, porszívó, kenyérpirító stb.



Informatikai és távközlési berendezések: számítógépek, nyomtatók, vezetékes- és mobiltelefonok stb.



Szórakoztató elektronikai eszközök :, hi-fi, video rekorder, hordozható lejátszók stb.



Világítástechnika Elektromos és elektronikus szerszámok (kivéve az ipari berendezéseket): fúrógép,
fűrészgép, szivattyú, szögbelövő stb.



Játékok, szabadidős és sporteszközök: kézi- vagy telepített játékgépek, kerékpáros számítógépek,
elektromos játékvasutak, -autók stb.



Orvosi berendezések (kivéve a beültetett és fertőzött változatokat) Megfigyelő és irányító műszerek :
füstérzékelők, termosztátok, stb.

A hulladékgyűjtésből befolyt összeget az iskola környezetvédelmi programjaira és az
iskolánk fejlesztésére fordítjuk!

Domján Anita
öko- munkaközösség vezető

Tisztelt Szülők! Kedves gyerekek!
A Takarítási világnap alkalmából hulladékgyűjtési akciót szervezünk.
2015. szeptember 21-én (HÉTFŐ) és 22-én (KEDD) PET-palackokat és aludobozokat gyűjtünk. Kérjük a
Tisztelt Szülőket és gyerekeket, hogy a PET – palackokat lapítva és kupakokkal ellátva hozzák be!
Időpont: reggel: 7,15 – 8,00-ig
délután: 14,00 – 17,00-ig
Helye: betonos udvar
2015. szeptember 23-án (SZERDA), 24-én (CSÜTÖRTÖK) papírgyűjtési akciót bonyolítunk.
A papírokat ömlesztve dobozban vagy zsákban kérnénk behozni!
Időpont: reggel: 7,15 – 8,00-ig
délután: 14,00 – 17,00-ig
Helye: betonos udvar

2015. szeptember 28-án (HÉTFŐ), 29-én (KEDD) elektronikai hulladékgyűjtés lesz!
Időpont: reggel: 7,15 – 8,00
délután: 14,00 – 17,00-ig
Helye: betonos udvar
Kérjük, hogy a zökkenőmentes átvétel miatt, legyenek szívesek egy papírra leírni, hogy milyen
elektronikai hulladékot hoznak, azok számát, illetve a tanuló nevét és az osztályát.

„Tegyünk együtt egy tisztább, élhetőbb környezetért!”

A hulladékgyűjtésből befolyt összeget az iskola környezetvédelmi programjaira és az iskolánk fejlesztésére
fordítjuk!

Tisztelt Szülők! Kedves gyerekek!
A Takarítási világnap alkalmából hulladékgyűjtési akciót szervezünk.
2016. szeptember 19-én (HÉTFŐ) és 20-án (KEDD) PET-palackokat és aludobozokat gyűjtünk.
Kérjük a Tisztelt Szülőket és gyerekeket, hogy a PET – palackokat lapítva és kupakokkal
ellátva hozzák be!
Időpont: reggel: 7,15 – 8,00-ig
délután: 14,00 – 17,00-ig
Helye: betonos udvar
2016. szeptember 21-én (SZERDA), 22-én (CSÜTÖRTÖK) papírgyűjtési akciót bonyolítunk.
A papírokat ömlesztve dobozban vagy zsákban kérnénk behozni!
Időpont: reggel: 7,15 – 8,00-ig
délután: 14,00 – 17,00-ig
Helye: betonos udvar

2016. szeptember 26-án (HÉTFŐ), 27-én (KEDD) elektronikai hulladékgyűjtés lesz!
Időpont: reggel: 7,15 – 8,00
délután: 14,00 – 17,00-ig
Helye: betonos udvar
Kérjük, hogy a zökkenőmentes átvétel miatt, legyenek szívesek egy papírra leírni, hogy
milyen elektronikai hulladékot hoznak, azok számát, illetve a tanuló nevét és az osztályát.
( A gyűjtésben televíziót és hűtőgépet nem lehet hozni!)
„Tegyünk együtt egy tisztább, élhetőbb környezetért!”

Az elektronikai hulladékgyűjtésben a következő hulladékot lehet hozni:


Kis- és nagyméretű háztartás eszközök:, mikrohullámú sütő, mosó- mosogatógépek, légkondicionáló
berendezések, porszívó, kenyérpirító stb.



Informatikai és távközlési berendezések: számítógépek, nyomtatók, vezetékes- és mobiltelefonok stb.



Szórakoztató elektronikai eszközök :, hi-fi, video rekorder, hordozható lejátszók stb.



Világítástechnika Elektromos és elektronikus szerszámok (kivéve az ipari berendezéseket): fúrógép,
fűrészgép, szivattyú, szögbelövő stb.



Játékok, szabadidős és sporteszközök: kézi- vagy telepített játékgépek, kerékpáros számítógépek, elektromos
játékvasutak, -autók stb.



Orvosi berendezések (kivéve a beültetett és fertőzött változatokat) Megfigyelő és irányító műszerek :
füstérzékelők, termosztátok, stb.

A hulladékgyűjtésből befolyt összeget az iskola környezetvédelmi programjaira és az iskolánk
fejlesztésére fordítjuk!

Domján Anita
öko- munkaközösség vezető

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A Takarítási világnap alkalmából hulladékgyűjtési akciót szervezünk.
2017. szeptember 18-án (HÉTFŐ) és 19-én (KEDD) PET-palackokat és aludobozokat
gyűjtünk. Kérjük a Tisztelt Szülőket és gyerekeket, hogy a PET – palackokat lapítva és
kupakokkal ellátva hozzák be!
Időpont: reggel: 7,15 – 8,00-ig
délután: 14,00 – 17,00-ig
Helye: betonos udvar
2017. szeptember 20-án (SZERDA), 21-én (CSÜTÖRTÖK) papírgyűjtési akciót bonyolítunk.
A papírokat ömlesztve dobozban vagy zsákban kérnénk behozni!
Időpont: reggel: 7,15 – 8,00-ig
délután: 14,00 – 17,00-ig
Helye: betonos udvar

2017. szeptember 25-én (HÉTFŐ), 26-án (KEDD) elektronikai hulladékgyűjtés lesz!
Időpont: reggel: 7,15 – 8,00
délután: 14,00 – 17,00-ig
Helye: betonos udvar
Kérjük, hogy a zökkenőmentes átvétel miatt, legyenek szívesek egy papírra leírni, hogy
milyen elektronikai hulladékot hoznak, azok számát, illetve a tanuló nevét és az osztályát.

„Tegyünk együtt egy tisztább, élhetőbb környezetért!”

A következő elektronikai hulladékokat lehet hozni:


Kis- és nagyméretű háztartás eszközök: hűtő, mikrohullámú sütő, mosó- mosogatógépek, légkondicionáló
berendezések, porszívó, kenyérpirító stb.



Informatikai és távközlési berendezések: számítógépek, nyomtatók, vezetékes- és mobiltelefonok stb.



Szórakoztató elektronikai eszközök : TV, hi-fi, viderekorder, hordozható lejátszók stb.



Világítástechnika Elektromos és elektronikus szerszámok (kivéve az ipari berendezéseket): fúrógép,
fűrészgép, szivattyú, szögbelövő stb.



Játékok, szabadidős és sporteszközök: kézi- vagy telepített játékgépek, kerékpáros számítógépek,
elektromos játékvasutak, -autók stb.



Orvosi berendezések (kivéve a beültetett és fertőzött változatokat) Megfigyelő és irányító műszerek :
füstérzékelők, termosztátok, stb.

A hulladékgyűjtésből befolyt összeget az iskola környezetvédelmi programjaira és az
iskolánk fejlesztésére fordítjuk!

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A Takarítási világnap alkalmából hulladékgyűjtési akciót szervezünk.
2018. szeptember 17-én (HÉTFŐ) és 18-án (KEDD) aludobozokat gyűjtünk. Kérjük a Tisztelt
Szülőket és gyerekeket, hogy az aludobozokat lapítva és kupakokkal ellátva hozzák be!
Időpont: reggel: 7,15 – 8,00-ig
délután: 14,00 – 17,00-ig
Helye: öko udvar
2018. szeptember 19-én (SZERDA), 20-án (CSÜTÖRTÖK) papírgyűjtési akciót bonyolítunk.
A papírokat ömlesztve dobozban vagy zsákban kérnénk behozni!
Időpont: reggel: 7,15 – 8,00-ig
délután: 14,00 – 17,00-ig
Helye: öko udvar

2018. szeptember 24-én (HÉTFŐ), 25-én (KEDD) elektronikai hulladékgyűjtés lesz! A
mobiltelefonokat és az elemeket külön dobozban kérnénk behozni!
Időpont: reggel: 7,15 – 8,00
délután: 14,00 – 17,00-ig
Helye: öko udvar
Kérjük, hogy a zökkenőmentes átvétel miatt, legyenek szívesek egy papírra leírni, hogy
milyen elektronikai hulladékot hoznak, azok számát, illetve a tanuló nevét és az osztályát.

„Tegyünk együtt egy tisztább, élhetőbb környezetért!”

A következő elektronikai hulladékokat lehet hozni:


Kis- és nagyméretű háztartás eszközök: hűtő, mikrohullámú sütő, mosó- mosogatógépek, légkondicionáló
berendezések, porszívó, kenyérpirító stb.



Informatikai és távközlési berendezések: számítógépek, nyomtatók, vezetékes- és mobiltelefonok stb.



Szórakoztató elektronikai eszközök : TV, hi-fi, viderekorder, hordozható lejátszók stb.



Világítástechnika Elektromos és elektronikus szerszámok (kivéve az ipari berendezéseket): fúrógép,
fűrészgép, szivattyú, szögbelövő stb.



Játékok, szabadidős és sporteszközök: kézi- vagy telepített játékgépek, kerékpáros számítógépek, elektromos
játékvasutak, -autók stb.



Orvosi berendezések (kivéve a beültetett és fertőzött változatokat) Megfigyelő és irányító műszerek :
füstérzékelők, termosztátok, stb.

A hulladékgyűjtésből befolyt összeget az iskola környezetvédelmi programjaira és az iskolánk
fejlesztésére fordítjuk!

A Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola
és az Andráshidai Művelődési Ház
pályázatokat hirdet
általános iskolai tanulóknak
BARKÁCSOLJ ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGOKBÓL!
(pl. pet palack,WC papír guriga,tojástartó,újságpapír,kindertojás,stb. …)
Téma: „Vízi világ”
Nevezés: 1-4. oszt., 1 tanuló 1 alkotással,
A pályaművekből kiállítást rendezünk a Víz világnapja rendezvényén
Beadási határidő: 2016. 03. 15.

PLAKÁT KÉSZÍTŐ VERSENY
Téma: Víz és mesterségek
A plakátok készülhetnek bármilyen technikával, maximum A/3-as méretben
Egyéni nevezéseket várunk az 1-4. évfolyamból, 2016. 03. 15-ig

VERSMONDÓ VERSENY
2016. 03. 22. 9 óra
Nevezés 1-4. évfolyam, iskolánként, évfolyamonként 3 fő
Nevezési határidő: 2016. 03. 10.  cím: domjan.anita77@gmail.com

FOTÓ PÁLYÁZAT
Téma: Víz, víz, víz …
Nevezés: 3-8. osztály, 1 fő/1 fotó/1 MB
(feltüntetve: kép címe, név, iskola,osztály, elérhetőség)
Nevezés: 2016. 03. 10 -ig  cím: domjan.anita77@gmail.com

KÖRNYEZETVÉDELMI CSAPATVERSENY
2016. 03. 22. 9 óra
Nevezés: 5-6.,7-8. oszt., 3-3 fős csapatokkal, évfolyam/csapat
(csapatnév, tanár elérhetősége)  cím: domjan.anita77@gmail.com
Nevezési határidő: 2016. 03. 10.
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2016. 03. 22. KEDD 11 ÓRA
A 2016. MÁRCIUS 22-I VERSENYEKRE
A KIUTAZÁSHOZ AUTÓBUSZT BIZTOSÍTUNK!
Információ: Zalaegerszeg – Andráshida, Iskola út 1.
tel.: 92 - 596 693  domjan.anita77@gmail.com

A Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola
és az Andráshidai Művelődési Ház
pályázatokat hirdet
általános iskolai tanulóknak
RAJZVERSENY
Téma: Szennyvizek? Tiszta vizet!
A rajzok készülhetnek bármilyen technikával,
maximum A/3-as méretben
Egyéni nevezéseket várunk az 1-4. évfolyamból,
2017. 03. 15-ig

VERSMONDÓ VERSENY
2017. 03. 22. 14 óra
Téma: „A víz élővilága”
Nevezés 1-4. évfolyam, iskolánként, évfolyamonként 3 fő
Nevezési határidő: 2017. 03. 10.
cím: domjan.anita77@gmail.com

FOTÓ PÁLYÁZAT
Téma: „Hóban, szélben, napsütésben …
Nevezés: 3-8. osztály, 1 fő/1 fotó/1 MB
(feltüntetve: kép címe, név, iskola,osztály, elérhetőség)
Nevezés: 2017. 03. 10 -ig  cím: domjan.anita77@gmail.com

KÖRNYEZETVÉDELMI CSAPATVERSENY
2017. 03. 22. 14 óra
Nevezés: 5., 6. oszt., 3-3 fős csapatokkal, évfolyam/csapat
(csapatnév, tanár elérhetősége)
cím: domjan.anita77@gmail.com
Nevezési határidő: 2017. 03. 10.

EREDMÉNYHIRDETÉS: 2017. 03. 22. SZERDA 15,30 ÓRA
Információ: Zalaegerszeg – Andráshida, Iskola út 1.
tel.: 92 - 596 693  domjan.anita77@gmail.com

A VÍZ VILÁGNAPJA
A Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola
és az Andráshidai Művelődési Ház
pályázatokat hirdet
általános iskolai tanulóknak

RAJZVERSENY
Téma: Védd természetesen!
A rajzok készülhetnek bármilyen technikával,
maximum A/3-as méretben
Egyéni nevezéseket várunk az 1-4. évfolyamból,
2018. 03. 15 -ig

VERSMONDÓ

VERSENY

2018. 03. 22. 14 óra
Téma: „Víz alatt és víz fölött”
Nevezés 1-4. évfolyam, iskolánként, évfolyamonként 3 fő
Nevezési határidő: 2018. 03. 10.
cím: domjan.anita77@gmail.com

KÖRNYEZETVÉDELMI

CSAPATVERSENY

2018. 03. 22. 14 óra
Nevezés: 5., 6. oszt., 3-3fős csapatokkal,
évfolyam/csapat (csapatnév, tanár elérhetősége)
cím: domjan.anita77@gmail.com
Nevezési határidő: 2018. 03. 10.

EREDMÉNYHIRDETÉS: 2018. 03. 22. CSÜTÖRTÖK 15,30 ÓRA
Információ: Zalaegerszeg – Andráshida, Iskola út 1.
tel.: 92 - 596 693  domjan.anita77@gmail.com

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
2020/2021-es tanévben is meghirdetjük az alumínium doboz, papír, elektronikai hulladék,
mobiltelefon és elemgyűjtő versenyünket! A lebonyolítása a tavalyi évhez hasonlóan történik.
Az elemeket folyamatosan szeptembertől lehet hozni az osztálytermekben lévő dobozokba. A
papírgyűjtés, az aludoboz, az elektronikai hulladékgyűjtés, a használt mobiltelefon gyűjtése
szeptember hónapban lesz. Ruhagyűjtést is szervezünk az év folyamán, melynek
időpontjáról külön értesítést küldünk.

A hulladékgyűjtésből befolyt összeget iskolánk

környezetvédelmi és diáknap támogatására fordítja.
Tegyünk együtt egy tisztább, élhetőbb környezetért!
Domján Anita szaktanár

Zalaegerszeg, 2020. 06. 09.

