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Pályázati azonosító „Zöld Hódmezővásárhely – környezettudatos közterület megújítás 

Hódmezővásárhelyen” 
TOP-6.3.2-15-HM1-2016-00001 pályázat keretében 

Pályázat címe  „Zöld Hódmezővásárhely – környezettudatos közterület megújítás 
Hódmezővásárhelyen” 

Rendezvény helyszíne Németh László Gimnázium, Általános Iskola 
Hódmezővásárhely, Németh László utca 16. 

Rendezvény 
megnevezése 

Készítsd el városod energiatérképét-interaktív program- 
„Lejár az időnk” – egy nap a megújuló energiák népszerűsítésének jegyében 

  Dátum: 2019.04.17.  
 10-14 óra 

 
 

 
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon került megrendezésre az Energianap, melyben szervezői 
szerepet vállalt két osztály. Az előkészületek már hetekkel korábban megkezdődtek. A két osztályt 
négy csoportra bontottuk, mindegyik csoport más-más megújuló energiahasznosítási lehetőséget 
dolgozott fel. A feldolgozás kerettörténete az volt, hogy az egyes csoportoknak – mint az adott 
megújuló energiaforrást képviselő cégtulajdonosnak – beszámolót kell készíteniük a nagyközönség 
számára, mellyel népszerűsítik az adott energiát. A prezentáció elkészítését próbáltuk változatos 
elemekkel színesíteni: 
Maketteket készítettek (ld. mellékelt fotók), térképen jelenítették meg az adott megújuló energiaforrás 
fellelhetőségeit közvetlen és tágabb környezetünkben Myhappyplace alkalmazásban, videókat 
gyűjtöttek az adott témakörben, interaktív kvízeket készítettek (Kahoot, Quizizz), hologramos 
kivetítőket készítettek, mellyel még látványosabban lehetett felhívni a figyelmet környezetünkre. 
Bemutatóikban helyet kapott a humor is: mémeket készítettek Mémgenerátor alkalmazásban, filmcím-
dekódereket készítettek (ismert filmek címeit gondolták újra – megújuló energiákkal felturbózva), 
amihez plakátokat terveztek Canva alkalmazásban. Az elkészült prezentációkat, maketteket, kvízeket, 
hologramokat 12 osztályban mutatták be. Ezek anyagaira épülve készültek el az online 
levelezőverseny feladatsorai, melyek végső összesítésére és az eredmények kihirdetésére április 26-
án kerül majd sor. 
Rajz és fotópályázatot is hirdettünk: 34 fotó és 98 rajz közül választhattuk ki a legszebbeket. A 
rajzokat az aulában kiállítottuk, a fotókból kisfilmet készítettünk, ez utóbbi a nap folyamán az aula 
kivetítőjén látható volt. (Díjak: mini modellezők a naprendszerről, napelemes játékok,  
könyvutalványok) 
 
A nap programjai: 
8.00-9.45 óra között: 3. és 4. évfolyamos diákok kaptak játékokat, amik a megújuló energiák 
használatát mutatták be: maketteket szereltek össze a 9b és a 10b tanulóival (autó, szélkerék, kutya, 
csónak, napelemes és szélmeghajtású helikoptert). A nagyok előzetesen begyakorolták az 
összeszerelést, így a kicsiknél a munka gördülékenyen ment, maradt idő a játékok kipróbálására 
(ahova besütött a nap, ott az ablakban, ahova nem, ott kimentek az udvarra, vagy telefonjaikkal 
világították meg az elemeket). A foglalkozásokon az alsós tanítónénik segítették a gyerekek munkáját. 
Osztályonként 3-4 játék került kiosztásra (6 az egyben napelemes játékok, lufis propellerek). 
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10-12 óra között érkezett Dr. Steier József professzor a 
Sunwo Zrt képviseletében, aki nem mellesleg Guinea 
tiszteletbeli konzulja. Érkezéséhez igazítottuk a rendezvény 
megnyitóját, melyen Árva László igazgatóúr köszöntötte 
professzorurat és a jelenlévő diákokat. A tanulókat már 
előzetesen megismertettük professzorúr munkásságával, 
ezért nagyon várták már a programot. Steier úr egy 
hihetetlen színes egyéniség: 8 nyelven beszél, beutazta a 
világot, végigjárta az ebolával sújtott afrikai falvakat, 
melyről könyvet is írt, beutazta a világot – ha csak az életéről mesélt volna, az is sok tanulságot 
hordozott volna. Bemutatójának középpontjában a klímafa projekt állt: évek óta munkálkodik azon, 
hogy az ő közreműködésével kinemesített smaragdfával befásítsa a Szaharát. Jelenleg is ezen 
dolgozik, mikor felkértük az előadás megtartására, akkor is közép-Afrikában, munka közben értük utol. 
Magával ragadó volt az előadás. A programhoz kapcsolódva két nemesített császárfa került az 
iskolába. 
 
10.55 – 11.40 óra között elkezdődtek a diákok prezentációi is (innen elérhetőek: 

https://12biol.blog.hu/2019/04/06/lejar_az_idonk): ügyesek voltak, szemléletesek, interaktívak és 

humorosak. Nagy sikert arattak diáktársaik közt. Más hangulata van egy diák –előadásnak, jobban 
figyelnek rájuk a tanulók, hitelesebbek, és példát mutatva motiválhatják a többi diákot az ügy 
fontosságára. Visszatekintve jó lett volna minden osztályban mindegyik bemutatót megtartani: előadók 
és vendégek egyaránt jól érezték magukat ezeken a foglalkozásokon, ezért a szünet után lehetőséget 
kapnak, hogy igény szerint más osztályokban is prezentálják munkájukat. Az előadásokhoz 
maketteket, modelleket, hologramos kivetítők készültek (hungarocelből fából, papírból, alufóliából stb). 
Üde színfoltja volt az előadásoknak Versegi Attila 3. osztályos diákunk, aki rendkívüli tehetségét és 
kreativitását tárta elénk saját kezűleg készített modelljeivel.  
 
11.50-12.35 óra között a különböző energiák szemléletes felhasználására láthattunk látványos 
kísérleteket Tóth Pál fizikatanár interaktív foglalkozásának keretében. A kísérleteket az aulában 
mutatta be. Őt a Brutális fizika filmjeiből ismerhetjük. A látványos kísérleteken keresztül a diákok 
bepillantást nyerhettek a megújuló energiaforrások valós erejére: láthatták mekkora energia lehet a 
gőzben, kézzel foghatóvá vált az elektromosság, és megtapasztalhatták a szél keletkezésének fizikai 
hátterét. Ezen a programon sikerült egy olyan tanulási környezetet biztosítani, amiben minden 
információt megjegyeztek a diákok: látványos, izgalmas és valóban „brutális” volt. 
 
12.45- 13.30 között két előadás ment párhuzamosan: prof. Dr Hannus István, a Szegedi 
Tudományegyetem professzorának előadását hallgathattuk meg: kémiai technológiákban jártas 
szakemberként valós képet kaphattunk a megújuló energiák előnyeiről és hátrányairól. Párhuzamos 
program volt Kis Norbert mérnök előadása, aki a napelem parkok telepítésének gyakorlatát mutatta 
be. Mindenképpen szükségesnek tartottuk, hogy olyan személyeket is megszólaltassunk ezen a 
napon, akik nem az oktatás, hanem a gyakorlat oldalát képviselik.  
 
A program zárásaként átadásra kerültek a rajz- és fotópályázat ajándékai.  
  
Az online levelező verseny feladatsorai az alábbi linken érhetőek el: 

https://12biol.blog.hu/2019/04/22/levelezoverseny, a díjátadója április 25-én volt. 
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