
SZERETSZ ALKOTNI?

NEKED IS FONTOS

A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS?

NYERJÉTEK MEG A LEGKLASSZABB

OSZTÁLYKIRÁNDULÁST!
ITT A REMEK ALKALOM!

ALSÓ TAGOZATOS VAGY?

 

Nincs más dolgotok, mint közösen elkészíteni egy  

olyan plakátot, amely felhívja a figyelmet a biztonságos 

közlekedés fontosságára, a követendő példákra a  

közlekedésben. Jelenjen meg rajta MoKi, a MobileKids 

program kedves figurája, aki minden tudásával  

segít nekünk eligazodni a biztonságos közle- 

kedés útvesztőiben. 

Az óriásplakát elkészítésének csak a TI képzelő-

erőtök szab határt, bármely technikával elkészít- 

hetitek. 

                         Az elkészült pályaműveket 
1024 Budapest, Bakfalvi Miksa utca 72. címre 

küldjétek be 2015.03.15-ig csatolva iskolátok nevét OM azonosítóját, 
osztályotokat, valamint osztályfőnökötök nevét email címét és 

telefonos elérhetőségét. A beérkezett pályaműveket nem áll 
módunkban visszaküldeni.

A legjobb tíz pályamű kiállításra kerül a városotokban.  
EREDMÉNY HIRDETÉS: 2015.04.03.
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