
Rendhagyó ÖKO – NAP 

 

Idén rendhagyó módon zajlott az ÖKO – NAP az iskolában. A vírushelyzetre tekintettel 

csapatversenyt rendeztünk, melyen az osztályok csapatai évfolyamonként külön – külön mérték 

össze a tudásukat. Idei témánk: a természetvédelem – környezetvédelem volt. Ehhez kapcsolódó 

játékos feladatokat, rejtvényeket oldottak meg a gyerekek online és offline is.  

Az alábbi végeredmény született:  

 ELÉRT PONTSZÁM  

5. ÉVFOLYAM 207 p.  
Bakcsó 164 p. 

Az 5. évfolyam 
LEGÖKOSABB csapata a 

RÓZSÁS GÖDÉNY 

Vidra 167 p. 

Kerti rozsdafarkú 162 p. 
Rózsás gödény 180 p. 

Nagyfülű denevér 151 p. 
Nagy pele 158 p. 

Füsti fecske 158 p. 

6. ÉVFOLYAM 204 p.  
Túzok 170 p. 

A 6. évfolyam 
LEGÖKOSABB csapata a 

KERECSENSÓLYOM 

Keresztes vipera 133 p. 
Márványos pele 123 p. 

Kerecsensólyom 181 p. 
Darázsölyv 165 p.  

Rézsikló 123 p. 

Sárgahasú unka 106 p. 
7. ÉVFOLYAM 205 p.  

Pettyes gőte 148 p. 

A 7. évfolyam 
LEGÖKOSABB csapata a 

HALÁLFEJES LEPKE 

Halálfejes lepke 169 p. 

Fürge cselle 165 p. 

Kék meztelencsiga 139 p. 

Nagy szarvasbogár 125 p. 

Óriás tőrösdarázs 161 p. 
Nagy hőscincér 153 p. 

Réti csík 122 p. 
Aranyfutrinka 124 p. 

Pannon gyík 136 p. 

8. ÉVFOLYAM 205 p.  
Magyar nünüke 181 p. 

A 8. évfolyam 
LEGÖKOSABB csapata a 

BÚVÁRPÓK 

Búvárpók 186 p. 
Imádkozósáska 138 p. 

Kisasszony szitakötő 157 p. 
 



 

A csapatok egyik feladata az volt, hogy írják át a Nemzeti dalt buzdító ÖKO-verssé! (Témája: Mit 

tehetsz a környezetedért a mindennapokban?!). Ezekből szeretnénk megosztani néhány 

„remekművet”!  

 

A Búvárpók csapat verse:  

1. 

Talpra magyar, hív a Tisza 

Itt az idő most vagy soha 

Tudatosak legyünk vagy vakok? 

Ez a kérdés válasszatok! 

A Földünk védelmére esküszünk, 

esküszünk, hogy vakok tovább nem leszünk. 

2. 

Vakok voltunk mostanáig, 

Elolvadtak jégsapkáink. 

Kik élőhelyet adtak, 

Forró földön kiapadtak. 

A Földünk védelmére esküszünk, 

esküszünk, hogy vakok tovább nem leszünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Sehonnai bitang ember, 

Ki most ha kell, tenni nem mer. 

Kinek drágább végtelen szemete. 

Mint a Földünk védelme. 

A Földünk védelmére esküszünk, 

esküszünk, hogy vakok tovább nem leszünk. 

4. 

A bolygónk megint szép lesz 

Méltó régi fényéhez. 

Mit szenvedtek az állatok, 

Rendbehozzuk az állapotot. 

A Földünk védelmére esküszünk, 

esküszünk, hogy vakok tovább nem leszünk. 

5. 

Hol őserdőink kipusztultak, 

Növényeink elhervadtak. 

És keserves segítség mellett 

Szállítják  el növényeinket. 

A Földünk védelmére esküszünk, 

esküszünk, hogy vakok tovább nem leszünk. 

 

 

 

 



A Nagy Hőscincér csapat verse:  

1. 

Talpra mindenki, hív a természet. 

Itt az idő, vagy különben késő. 

Segítünk vagy hátrálunk? 

Ez a kérdés válasszatok. 

A természet istenére  

esküszünk, esküszünk ,hogy segítünk. 

2. 

Rabszolgák voltunk mostanáig, 

sírtak a növények,  

kik éltek, kik haltak, 

soha nem nyughattak. 

A természet istenére 

esküszünk, esküszünk, hogy segítünk. 

3. 

Sehonnai bitang ember, 

ki most nem segít, 

kinek drágább rongy élete, 

mint a természet ereje. 

A természet istenére  

esküszünk, esküszünk, hogy segítünk. 

 

 

 

 

4. 

Fényesebb az erőnél a gyengeség, 

nagyobb erőt ad. 

És mi mégsem voltunk erősek, 

hát talpra fel. 

A természet istenére 

esküszünk, esküszünk, hogy segítünk. 

5. 

A természet újra fellendül, 

mint ahogy régen tette. 

Mit rákentek a századok,  

lemossuk a gyantát. 

A természet istenére 

esküszünk, esküszünk, hogy segítünk. 

6. 

Hol a fák elhalnak, 

ott a levegő megrogyik. 

És mindenki próbálja helyrehozni, 

de hiába. 

A természet istenére 

esküszünk, esküszünk, hogy segítünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Fürge cselle csapat verse: 

1. 

Talpra ember! 

Hív az erdő, Itt az idő, menjél oda! 

Ha oda is mész ne szennyezd, 

Óvd és védd a környezeted, 

Hogy ne kelljen a Marsra menned! 

2. 

Szennyeztük a környezetet, 

Egészen most idáig! 

Ha nem hagyod abba gyorsan, 

Elpusztulhat a Föld, világ is, 

Óvd és védd a környezeted! 

Hogy utódaid élhessenek! 

3.  

Értékesebb a Föld, a Marsnál! 

Ha nem akarsz te oda menni, 

Tudjál ellene most tenni! 

Ne dobáld a palackokat, sőt ne is vegyél 

olyat! 

Óvd és védd a környezeted! 

Hogy ne kelljen a Marsra menned! 

4. 

Hol kisebb dombok domborulnak,  

Szeméthegyeket lepakolnak. 

Nem szabadna ezt engedni, 

Menjél el szemetet szedni! 

Óvd és védd a természetet! 

Hogy utódaid élhessenek! 

5. 

A Föld bolygó újra jó lesz, 

Méltó régi tiszta helyéhez! 

Mi szennyet kentek rá az emberek, 

Lemoshatják a réteget! 

Óvd és védd a környezeted, 

Hogy ne kelljen a Marsra menned! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Kék meztelencsigák csapat verse:  

1. 

Talpra ember hív az erdő, 

Itt az idő most vagy soha, 

Hagyjuk őket szabadon! 

Ez a válasz! Hagyjátok! 

Az állatok védelmére  

esküszünk, esküszünk,  

hogy megvédjük az erdejük. 

2.  

Rabok voltak mostanáig, 

Állatkertben szenvedtek, 

kik befogva éltek, haltak, 

Erdőtűzben nem nyughatnak, 

Az állatok védelmére  

esküszünk, esküszünk, 

hogy megvédjük az erdejük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Sehonnai bitang gépek, 

Ki, hogyha kell, határt nem ismer. 

Kinek drágább rongy élete, 

Mint az erdők szépsége. 

Az állatok védelmére  

esküszünk, esküszünk, 

hogy megvédjük az erdejük. 

4. 

Fényesebb a pénznél a fa, 

Jobban mutat a parkba, 

És mi mégis írtjuk őket? 

Ide veled régi élet! 

Az állatok védelmére  

esküszünk, esküszünk, 

hogy megvédjük az erdejük. 

 

 

 

 

 

 

 

 


