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Tisztelt pedagógusok, kedves diákok! 

 

Túl az első féléven a Vackor Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 

nevében szeretnénk meghívni minden 5. és 6. osztályos diákot, hogy részt vegyen 

egy izgalmas utazáson, melyet a gyapjú alaposabb megismerésére és a 

természetben való élmények gyarapítására hirdetünk meg.  

Célunk egy olyan közös játék szervezése, mely során a gyerekek kutatnak, 

kérdeznek, rajzolnak, fényképeznek olyan kincseket, melyeket csak személyesen 

ismerhetnek meg idősektől, juhászoktól, természetet szeretőktől. 

Az aranyszőrű bárányra bizony még nem is olyan régen úgy vigyázott a 

juhászlegény, hogy annak elvesztése nagy bajt hozott a fejére, ma pedig zsákszámra 

égetik a gyapjút s legtöbben műszálas ruhákban „feszítünk”. Ezen szeretnénk 

változtatni és a gyapjú hasznosságát, szépségét hirdetni. 

Ezzel a hétpróbával vidám pillanatokat varázsolunk sokak életébe, olyan 

megmérettetésre hívjuk a diákokat, ahol az ügyesség, bátorság, furfangosság 

legalább olyan fontos, mint az eszesség, sőt! A csapattagok számára sok feladat, 

de még több öröm vár, ha benevez a próbára, mely során összekovácsolódnak és 

sok-sok tapasztalattal gazdagodnak! 

Egyesületünk sok szeretettel várja azokat az 5-6. osztályos diákokat, akik 

kedvet éreznek e vetélkedőn való megmérettetésre! 
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Jelentkezés: 

 

A vetélkedőre 4 vagy 5 fős csapatokat várunk. Jelentkezési lap igényelhető a 

vackorte@gmail.com címen vagy letölthető a www.vackorte.hu honlapról. A 

jelentkezési lapot töltsék ki – és elektronikus úton – küldjék vissza 2016. február 

24-ig a vackorte@gmail.com e-mail címre! A vetélkedő anyaga letölthető lesz 

honlapunkról a jelentkezés visszaigazolását követően. Egy iskolából maximum 5 

csapat indulhat. A regisztráció ingyenes. 

A kiküldött feladatok értékelését követően a legjobb 12 csapatot (9 főre 

kiegészítve szülőkkel/testvérekkel/nagyszülőkkel vagy pedagógusokkal) 

szeretettel várjuk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 

rendezendő döntőre és vidám próbákra 2016. április 23-24-én!  

A döntőbe jutott csapatok szállása és étkezése biztosított 

 

Díjak: 

1-12. díj: Kézműves ajándékok, könyvjutalom és egyéb értékes ajándékok 

Célunk, hogy a RÉSZVÉTEL, és ne a verseny legyen fontos a csapatoknak! 

 
További felvilágosítás: 

Ott Gabriella, e-levél: ottgabi@freemail.hu tel.: 30/626-21-99 

Nagyné Törő Krisztina, e-levél: torokrisztina@gmail.com, tel.: 30/402-07-74 

 

Várjuk jelentkezéseteket, tisztelettel és szeretettel: 

                Ott Gabi és Törő Kriszta 
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