1.

Feladat

Saját otthonunk fogyasżtása,
avagy aż ENERGIA Hősök
már a spájżban vannak!

Az ENERGIA Hősöket
felruháztátok szuper képességekkel,
segítettetek nekik, hogy ellenállóvá
váljanak a klimonit-tal szemben, sőt
felturbóztátok immunrendszerüket,
hogy ne veszítsék el erejüket!
Nem csoda, hogy megkedveltek
benneteket! Most viszonoznák
erőfeszítéseiteket nem kevesebbel,
mint azzal, hogy segítenek
nektek is Hősökké válni!

Ha elakadnátok, kérjétek
NRG-1A robot segítségét!
Ahol ő lakik, ott „érdekességek”
is vannak!! Persże egy kis
olvasás is sokat segíthet:
KATTINTS IDE! Ja, és Robert
Förstemann is sżereti a pirítóst!

Mit gondoltok, tudnátok-e bicikliżéssel annyi áramot termelni, amennyi
elegendő egy reggeli pirítós megsütéséheż, vagy pażarló sżokásaitok
energiasżükségletének fedeżéséheż?
Találjátok ki! A feladat megválasżolásáhoż nemcsak iżomra, de aż
esżetekre is sżükségetek lesz!

Ira˙ny a
MEGOLDÓLAP!

bónusz
feladat:

Aż ENERGIA Hősök ellátogatnak hożżátok és udvarias hősökhöż méltóan,
nem jönnek üres kéżżel! Feladatotok lesż, hogy a segítségükkel, különböżő témakörök mentén egy alapos felmérést végeżżetek aż otthoni sżokásaitokról! (Nyugi, a látogatás csak virtuális lesż, így nem kell
hożżá a sżobátokat kitakarítani!) De hogyan válhattok így hősökké? - Hamarosan ażt is megtudjátok!
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Feladat

Barátaitokat nemcsak
váltożtatásra, de köżös
gondolkodásra is rávehetitek.
Kérdeżżétek őket további
ötletekért! Ki tudja, talán olyan
javaslattal állnak elő, amelyre
aż ENERGIA Hősök és Ti
sem gondoltatok!

Mindennapi sżokásaink,
avagy a hősies Hőssé válás.

HŰHA!

Emlékeztek még az első fordulóban, hogy beütött a klimonitnak, amikor
változtattatok néhány apró szokásotokon? Hasonlót kellene tennetek most is, csak sokkal nagyobb
léptékben. Cserébe ígérjük: a hatás sem marad el! Az ENERGIA Hősök segítségével felmértétek,
hogy otthonaitokban hol használtok több energiát a kelleténél. Azonban semmi sincs veszve,
leszámítva persze az elpazarolt energiát. Sebaj, hiszen tudjátok, a felismerés a legelső lépés
a változtatás, akarjuk mondani a Hőssé válás rögös útján.

Belevalók vagytok, így biżtosan
aż ENERGIA Hősökön kívül is akadnak
barátaitok! Győżżétek meg és vonjátok
be minél több barátotokat, ismerősötöket a feladat megoldásába, váltożtassatok köżösen sżokásaitokon!
Együtt könnyebb lehet!

Ira˙ny a
MEGOLDÓLAP!
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Feladatként jöjjön most a követkeżő lépés,
ażaż ENERGIA Hős barátaitok segítségével tegyetek otthoni energiatudatos vállalásokat, váltożtassatok minél több energiapażarló
sżokásaitokon, eżáltal alakuljatok át Ti is Energia Hőssé!
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Feladat

Mutassátok meg mit tudtok,
avagy a Hősök nagy sżínre lépése,
ażaż Akcióhőssé válás!

ÖSSZEGEZZÜK CSAK!
Rengeteget tanultatok az éghajlatváltozásról,
felmértétek saját környezeteteket, változtatásokat
eszközöltetek, mindeközben Ti magatok is átalakultatok.

Ideje hát elkezdenetek pályafutásotokat
immár ENERGIA Hősökként!
És hogy mit is tesz egy hős a mindennapokban?

Megmutatjuk!
Tudjátok a hősök nemcsak arról ismerhetők fel,
hogy segítenek ahol tudnak és példásan élik
mindennapjaikat, de arról is, hogy egy csöppet
sem irigyek. Éppen ezért feladatotok lesz, hogy
megosszátok másokkal mindazt, amit a
vetélkedőtől kaptatok, azaz bemutassátok
az átélt élményeket és tanultakat a sulitokban!

Hallottatok már a
Fenntarthatóság Témahétről,
ami idén április 20-24.
köżött kerül megrendeżésre?
Jó ötlet lehet a feladat megvalósítását eżen idősżakra
időżíteni!

Plusż pontot sżereżhettek, ha
a sulin kívül is bemutatjátok
sżuper produkciótokat!
Hősök vagytok, gondolkodjatok nagyban!
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						Elérkeżtetek hát a vetélkedő utolsó feladatáhoż!
						
Vegyétek elő aż ENERGIA Hősök nagy becsben tartott Ira˙ny a
MEGOLDÓLAP!
					
Alapdokumentumát, emlékeżżetek vissża a fordulók során
					
megoldott feladatokra, és találjatok ki valami ÜTŐSET!
				
Terveżhettek plakátot, rajżolhattok képregényt, forgathattok kisfilmet is,
de bármi egyebet is kitalálhattok, a cél, hogy végül minél több emberheż eljuttassátok aż üżeneteteket!

Gratulálunk,

ezzel a vetélkedő végére értetek!
Szuper munkát végeztetek,
reméljük, hogy találkozunk
veletek személyesen is
a döntőben!
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