
 

            PAPÍRGYŰJTÉS

        

 A papírgyűjtés eredményei 

HELYEZÉS ÖSSZ. SÚLY ALAPJÁN EGY FŐRE JUTÓ KG ALAPJÁN 

I. 8.a    4054 kg 7.b   195 kg/fő 
II. 7.b    3520 kg 8.a   193 kg/fő 

III. 5.b    3420 kg 5.b   126 kg/fő 

IV. 5.a   3359 kg 5.a   124 kg/fő 

V. 6.b   2391 kg 6.a   89,5 kg/fő 

VI. 6.a   1881 kg 6.b   88,5 kg/fő 

VII. 7.a   1778 kg 8.b    87,5 kg/fő 

VIII. 8.b   1754 kg 7.a    68 kg/fő 

IX. 6.c   1410 kg 6.c   61 kg/fő 

Összesen      23567kg  



 

  

            PÁLYÁZAT 

            

Buszkifestő pályázat 

A paksi iskolák körében meghirdetett 

buszkifestő rajzpályázatra közel 200 

alkotás érkezett. Ezek kiállításra 

kerültek a szeptember 22-én 

megrendezett Autómentes Napon, 

ahol a résztvevők szavazhattak arra a 

rajzra, amit szívesen látnának majd a 

Pakson közlekedő elektromos 

buszokon. Az itt legtöbb szavazatot 

kapott 10, illetve egy szakértő zsűri Eichmann Csongor, Ványi Luca, Taba Diána, Venczel Dorka,  

Ábrahám Kinga, Fleisz Martin 



 

által kiválasztott további 10 rajz került be a szavazásba. 

A játék célja, hogy a nyertes színtervet később felhasználjuk Paks város újonnan beszerzésre 

kerülő elektromos buszai dizájnjának kialakítása során.  

Ábrahám Kinga, a Paksi Bezerédj Általános Iskola 4. osztályos tanulója nyerte meg paksi 

önkormányzat és a Protheus Holding Zrt. által meghirdetett buszkifestő rajzpályázatot. A 

díjátadóról egy freestyle rollerrel térhetett haza a győztes, aki 692 szavazatot gyűjtött a 

Facebook-on zajló döntőben.  

 

  

A győztes pályamunka 



 

 

 

 

ÖKOSULI

TÚRANAP

Október 13-án, egy szombati munkanapon, 

iskolánk túranapot tartott. Ezen a napon a 

Lussoniumba mentünk fel. Reggel 8 óra 

után az 1. állomáson tollasoztunk, 

játszottunk az ötödikesekkel és a 6. a-val. 

Utána sorakoztunk és elindultunk a Rókus utca felé. 10-10 perces időközönként követték 

egymást az osztályok. 

Útközben beszélgettünk és megfigyeltük a Dunát. Még egy macskát is láttunk az utcában!  

Beértünk az erdőbe, ahol sok növény volt (pl.: csipkebogyó). Végül kiértünk az erősítő 

toronyhoz, és mellette, a szőlőnél megálltunk pihenni. Ezt követően, még egy hosszú, sok-sok 

kővel, kaviccsal teli út várt ránk. Aztán 

beértünk Dunakömlődre. Elmentünk sok 

ház mellett, mire a Lussonium felé vivő 

útra értünk. Az út felfelé vezetett, és 

nagyon meredek volt. Fent egy kicsit 

pihentünk, tízóraiztunk. 

 Kettő állomás várt ránk a helyszínen. 

Volt egy vízről szóló TOTÓ, amit 

csapatban kellett kitölteni, és a következő állomásnál Rita néni megmutatta, hogyan kell egy 

sebet bekötni, ellátni. Ezt követően még élveztük a kilátást, a friss levegőt. Utána elindultunk 

lefelé, a buszmegállóba. A 6. b osztály pedig gyalog indult vissza Paks és az iskolánk felé.  

   Ványi Luca 6.c    


