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Összeállította: Téglásné Kiss Eleonóra  



Idén iskolánk felső tagozatos tanulói az országosan 
meghirdetett 3 témahét közül kettőn vettek részt.  

A PÉNZ7 – A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG ÉS GAZDÁLKODÁS 
HETE - 2017. március 6-10 között volt meghirdetve. Mi 
2017. március 6. hétfő délelőtt tartottuk meg a 
Szemere Napok keretében. 
Erre a programra a Magyar Nemzeti Bankból 2 
önkéntes pénzügyi szakember is érkezett a 6.b és 8.b 
osztályokhoz. A többi osztálynál az osztályfőnökök 
vezetésével zajlott a program. 
Az év alaptémája a „Bankoljunk okosan!”- korszerű 
pénzkezelés volt. 
 
 



BankVelem PénzOkos Kupa 
  

A PÉNZ7 egyik kísérőprogramja volt a: 

 BankVelem PénzOkos Kupa 
 A verseny 2 internetes fordulóján szintén részt vettünk.  
1-1 csapat nevezett be , a 7.a, 8.a és 8.b osztályokból. 
A versenyen a vegyes pénzügyi kérdések mellett volt 
kérdés az Unióról, az energiatermelésről, a magyar 
autógyártásról és az árszínvonalról is. 
A közel 450 induló csapat közül a 8.a (Fábián Bianka; 
Szécsi Enikő; Dorogi Zsolt) csapata végzett a legjobb, 
48. helyen.   



A Fenntarthatóság-környezettudatosság 
Témahete  2017. április 24-28 között volt 
meghirdetve. Ez szorosan kapcsolódik a Föld 
Napja (április 22) programhoz. 



Némethné Csepregi Krisztina tanárnő 
életvitel órákon beszélgetett az 5.-es 
és 6.-os tanulókkal az egészséges 
táplálkozásról. 

A gyerekek játékos formában ismerkedtek meg a 
vitaminok fontosságával és a tudatos vásárlással, 
fogyasztással. 



Megismerkedtek az ökológiai lábnyom 
fogalmával és összegyűjtöttük mivel 
tudnak ők pozitívan hozzájárulni a 
környezetvédelemhez. 

A két 8. osztályban fizika órán 
jómagam - Téglásné Kiss Eleonóra –
tartottam az órákat.  

Beszélgetettünk szokásainkról, mint például hogy 
milyen az étkezési vagy közlekedési kultúránk, 
melyek nagymértékben befolyásolják bolygónk 
jövőjét.  



A Fenntarthatóság-környezettudatosság Témahéthez 
kapcsolódóan az Anthropolis Egyesület videó 
pályázatot hirdetett a fenntartható táplálkozásról az 
EAThink projekt keretében . 



A diákoknak 30 másodperces reklámfilmet kellett készíteni 
a környezettudatos táplálkozással, élelemtermeléssel 
kapcsolatban.  
Pl. Jó minőséget kapunk a boltban? Sokat pazarolunk? 
Háztáji vagy nagyipari? Mi lesz a hulladékkal? stb. 
Iskolánk 5 filmmel (5 csoport/15 diák) vett részt a 
pályázaton Némethné Csepregi Krisztina tanárnő 
irányításával. 
 



A reklámfilmet készítették:  

Szemere - 5.csop.  (5.évf) 
Gaál Réka 
Komm Dóra 

Szemere - 4.csop.  (5.évf) 
Németh Antónia 
Kaspár Barbara 

Szemere - 3.csop.  (5.évf) 
Németh Sára Mara  
Sümeghi Zsófia 

Szemere - 2.csop.  (7.évf) 
Orosházi Gergő 
Berinszki János 
Rádai Kristóf 
Sára Fanni 

Szemere - 1.csop. 6.évf) 
Korsós Nóra 
Laslau Denisa 
Patócs Diána 
Zsigó Dóra 
Kasza Blanka 


