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Szeptemberben
iskolánkban
megkezdte
tevékenységét egy, az egészség és környezettudatos
gondolkodásmódot
propagáló,
öntevékeny csoport. Mint arról már
értesültetek, ebben a tanévben a Vized
program célul tűzte ki, hogy a víz
fontosságára és életünkben betöltött
meghatározó szerepére hívja fel a Leőwey
közösségének figyelmét.
Novemberben és decemberben kvízeket
helyeztünk el az iskola honlapján, melyeket
már eddig is sokan látogattak. Mint tudjátok,
a Vized csoport a közösség fenntartható
fejlődését pályázati beruházássokkal is
igyekszik támogatni. Örömmel tudatjuk
veletek a jó hírt, miszerint a Kék Bolygó
Alapítvány
támogatásával
iskolánk
hamarosan két vízadagolóval gazdagodik,
melyek egészséges, szűrt és hűtött vizet
biztosítanak az iskola egész közössége
számára. Szeretnénk, ha ezeket etikusan,
saját és a környezetünk érdekeit egyaránt
szem előtt tartva használnátok.
Az adagolók átadásával egyidejűleg az iskola
diákjai és dolgozói ivópalackokat is kapnak,
amelyek a jövőben éppúgy jelképeivé válnak
iskolánknak, mint az évkönyv, pólók, pulcsik,
nyakkendők stb. Az adagolók és palackok
átadását megelőzően szeretnénk veletek
együtt gondolkodni a víz jelentőségéről. A
2019-es évet pályázatok meghirdetésével
nyitjuk. Reméljük, sokan éreznek ihletet
pályamunkák
benyújtására
a
négy
meghirdetett kategória valamelyikében.

1. Ötletterv a Vized program
és PET-mentes iskola
emblémájára
Az ivópalackokon a Leőwey címer mellett
szeretnénk a Vized program PET-mentes
emblémáját is elhelyezni. Ehhez várjuk kreatív,
digitálisan, vagy kézzel szerkesztett ötleteiteket.
Ne feledjétek, az emblémák és márkajelek nagy
ötleteket, üzeneteket jelenítenek meg letisztult,
egyedi módon. Kis és nagy méretben is
esztétikusak, harmonikusak.
Egyszerű, letisztult és könnyen felismerhető
emblémát/logót képzelünk el, amiben megjelenik a
Vized elnevezés is. A nyertes megoldás alkotójának
10 ezer forint pénzjutalmat ajánlunk fel.

2. Plakát és fotópályázat
A vízadagoló automatákat körülvevő tér felületein
valamint a honlapon szeretnénk tartalmas üzenetet
közvetítő, okos, szellemes, eredeti ötleteket
megjelenítő plakátokat elhelyezni, melyeknek
alaptémája a víz értéke, valamint a PET palackok
környezetkárosító, pusztító ereje.
A plakátok bármilyen technikával készülhetnek
A3+ méretben.

3. PET-art pályázat
A PET palackok, mielőtt lebomlanak több mint 500
évig különböző alakokban kísértenek a
környezetünkben. Engedd el a fantáziádat,
jelenítsed meg a szellemüket.

4. A víz íze – irodalmi
pályázat
Kémiailag a víz (latinul: aqua), vagyis a dihidrogénmonoxid a hidrogén és az oxigén vegyülete.
Képlete H2O. Színtelen, szagtalan, íztelen,
folyékony kémiai anyag, melynek
mikroorganizmusoktól mentes
állapotban olvadáspontja 0 °C, forráspontja 100 °C
101,3 kPa nyomáson.
NEKED mit jelent közös kincsünknek, miden élet
forrásának az íze? Írd meg bármilyen (vers, minisaga, slam stb.) formában pontosan 50 szóban.

