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Pályázatunk lényege:

Egy hét nulla hulladék a 3. b-ben
A Nagykovácsi Általános Iskola, mint ökoiskola sok figyelmet fordít diákjai szemléletformálására. A
magyar hagyományok ismerete mellett az ökológiai gondolkodás, a környezet és természetvédelem
is szívügyünk. Bolygónk lakói egyre többen szenvednek a klímaválság következtében szélsőségessé
váló időjárás miatt. A hőhullámok, viharok áradások, aszályok, emberek millióinak életét keserítik
meg. De a folyamat talán megállítható. Együtt még meg tudjuk akadályozni, hogy a Föld
hőmérséklete tovább emelkedjen. Hogyan?
Egy indián közmondás szerint:
"A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön."
A jövő nemzedéke kulcsfontosságú ebben a kérdésben. Már kisgyermek korban el kell
kezdenünk a személetformálást. A kisiskolás korosztály nagyon fogékony, rugalmas és tettre
kész. A gyerekek hatására pedig a felnőttek is képesek változni, változtatni a hozzáállásukon.
Minél kevesebb hulladékot termelünk, minél több anyagot hasznosítunk újra, annál többet
teszünk környezetünkért. Ezért mi a 3. b osztályban megpróbálkoztunk azzal, hogy egy héten
keresztül minimalizáljuk a kommunális hulladékba kidobott szemetünket.
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Ehhez a Humusz Szövetség 10 pontját vettük alapul. A cselevési tervünkben, (Akció
tervünkben.) mindez megjelenik.

A Cselekvési tervünk:

Mit teszünk a héten?
- Szelektíven gyűjtjünk mindent.
- Minimalizáljuk a kommunális hulladékot.
- Komposztálunk.
- Felesleges tárgyainkat továbbadjuk.
- Kerüljük a csomagoló anyagokat.
- Kölcsönzünk, ha lehet.
- Nemet mondunk a reklámanyagokra.
- Újra hasznosítunk.
- Az iskola udvarát gondozzuk.
- Vigyázunk a környezetünkre.
- Átgondoljuk szükségleteinket.
- Figyelünk egymásra.
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A pályázati hetet megelőzően már tettünk néhány lépést a felkészülésre:
-

megbeszéltük a programjainkat a vezetőséggel

-

megkértük a takarítókat, hogy ne ürítsék ki a hulladékgyűjtőinet

-

egyeztettünk a napközis pedagógussal

-

meghívtunk a Nagykovácsiban nyílt Menő Jövő nevű üzlet vezetőjét egy beszélgetésre

-

könyvtári foglalkozáson vettünk részt, (többen be is iratkoztak) a kölcsönzés végett

-

egyeztettünk a szülőkkel az uzsonna csomagolása miatt

-

a hét lezárására tervezett Bolhapiac helyszínét megigényeltük az Önkormányzattól

-

regisztráltunk és készültünk a Világ Legnagyobb Tanórájára

Könyvtári foglalkozás- október 1.

4

Engedélyt kaptunk:

Az uzsonna csomagolása:
A Cibi újraszalvéta egy környezetbarát, élelmiszerbiztos szendvicscsomagoló. Sokszor
használható. Kitalálója és megalkotója Czibolya Katalin az egyik kisfiú édesanyja. A legtöbb
gyermeknek, ilyenbe csomagolják szüleik az uzsonnát. Az előző évben karácsonykor ajándékba
is kaptak néhányan. Van, aki dobozt használ. Minden más csomagoló anyagot mellőztünk a
héten.
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Október 4. hétfő
A Világ Legnagyobb Tanórájával megnyitottuk a projekthetet.
Az óra keretén belül elolvastuk a fiatal-klímaaktivisták gondolatait, az inspiráló történeteket,
kitöltöttük A változás Te magad légy! , című kvízt, melynek kérdéseire válaszolva megtudhatták
azt is tanulóink, hogyan használhatják a leghatékonyabban a képességeiket. Kiderült, melyik
klímavédelmi aktivista típusba tartoznak. Beszélgettünk, rajzoltunk, ismerkedtünk a témával.

Megbeszéltük a legfontosabb tennivalókat, melyek a héten vártak ránk. Felhívtuk a figyelmét
mindenkinek a hulladékkezelésre. Szelektíven gyűjtöttük, szortíroztuk a kidobásra szánt
anyagokat. A teremben kommunális és papírhulladék gyűjtő található. A folyosón műanyag és
elem. Az udvaron üveggyűjtő konténer is van.
A komposztba szánt maradékot egy műanyag vödörbe raktuk, amit az udvari nagy
komposztálóba ürítettek a gyerekek, a napközi ideje alatt. Oda kerültek az almacsutkák, a
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növényi maradékok és a délután összegereblyézett levelek is. Az osztály minden nap
besegített az udvar levélmentesítésébe. Ügyesen dolgoztak.
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A papírt, a műanyagot külön kezeltük. Az Iskolatej akció keretén belül poharas joghurtot,
tejet és kakaót kapnak a gyerekek. Az üres dobozokat kimostuk és újra hasznosításhoz a
technika és rajz órákra gyűjtöttük össze.
Az Állatok világnapja alkalmából sünibemutatót tartottak nekünk.
Sok érdekes dolgot hallottunk a kis állatkáról. Többek között azt, hogy tejet nem szabad adni
neki, mert nem tudja lebontani a szervezete.
Másik veszélyforrás lehet számára a szemetelés. Ne dobjunk el műanyag üvegeket,
dobozokat! Ha lehetőségünk van rá, szedjük össze, amit elszórva találunk. A süni könnyen
beleszorul, beleragad, az éles részek, pedig megvághatják.
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Október 5. kedd
Vendégünk volt Kertész Dóra a Nagykovácsiban nyílt Menő-Jövő című üzlet tulajdonosa és
vezetője. Mindent elmesélt a boltjukról, ahol csomagolás mentesen, nagy üvegekben tárolva
árusítják környezettudatos termékeiket. Kóstolót is kaptunk egy teljesen egészséges, káros
anyag mentes finomságukból.
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Technika órán újrahasznosítottunk:
A joghurtos poharakból az Állatok világnapja alkalmából, állatfigurákat készítettünk.

A kommunális hulladékunk nem gyarapodott csak néhány papírzsebkendővel.

11

Október 6. szerda
Megemlékeztünk az aradi vértanúkról. Az előző év végén begyűjtött Olvasókönyvekből
felolvastuk a témához tartozó írásokat. Később is használni fogjuk a könyveket, a történelmi
olvasmányoknál. Nem dobunk ki semmi értékes írást. Ha lehet, cserélgetjük osztályok között,
ha nem, akkor az alsós szertárban megőrizzük.
Folytattuk a szelektálást, a komposztálást és a levelek gereblyézését.

Október 7. csütörtök
Földvirágot ültettünk
„A Földvirág egy magot tartalmazó virág alakú földlabda a színes lebomló csomagolásból
kivéve pár csepp vízzel néhány centisre növesztheted típustól függően fogyaszthatod, vagy

12

átültetve tovább nevelheted, és ha a megajándékozott ízlését esetleg nem ismered, akkor sem
termelsz szemetet!”
Környezetbarát ajándéktárgy, szerves szuvenír, melynek forgalmazója az osztály egyik
apukája. Nekünk rukkolánk, zsázsánk és mustármagunk csírázik.
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Ügyességi játékot készítettünk a tejes poharakból. A folyosón próbáltuk ki.
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Október 8. péntek
Újra hasznosítottuk a papírgyűjtőben felhalmozódott lapokat, a két rajzórán. Apró darabokra
tépkedték a gyerekek és vízzel, botmixerrel pépet készítettünk belőle. Abból lett a merített
papírunk. Szitával, kisebb dobozokkal dolgoztunk. Az újrapapírt szalvéta mintákkal díszítettük.
Itt még száradnak a kis lapocskák.

Megszáradva még szebbek lettek:
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Készítettünk nagyobb lapokat is.

A műanyag poharak alumínium tetejéből „ezüst” tallérokat készítettünk:
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Pénteken zártuk a projekt hetünket. Sajnos a nulla hulladékot nem tudtuk megvalósítani, de
csak1 kg kommunális hulladékunk keletkezett. 30 ember és öt nap esetén számunkra ez szép
teljesítmény. Amit nem tudtunk szelektálni, vagy újra hasznosítani például a papír zsebkendő,
a szalvéta, a kifolyt tejet feltakarító törlőkendő és a nap végén összesöpört padló maradéka
került a zsákba.

A kuka tartalma:
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Október 9. szombat
Szombaton ráadásként Garázsvásárt, vagy inkább Bolhapiacot tartottunk az Arany János utcai
játszótér melletti füves területen. A szórólap grafikáját az egyik anyuka tervezte és készítette
el az osztálynak. A faluban is meghirdettük, a közösségi médiában is megjelent. A gyerekek
cserélgethettek, a szülők beszélgethettek. Az utcáról odatévedt járókelők vásárolhattak. Ez a
program a közösség építésére is jó hatással volt.
A vásárról készült videó megtalálható a Youtoobe-on.
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Összegzés:
Izgalmas, tanulságos hetet zártunk. A gyerekek tisztességesen megállták a helyüket.
Folyamatosan odafigyeltek a hulladékgyűjtésre, még egymást is figyelmeztették, ha valamit
valaki rossz helyre rakott. Gereblyézték a leveleket, kezelték a komposztot, mosogatták a tejes
poharakat. Volt, aki otthon is folytatta a tevékenységeket, figyelmeztetve a szüleit a szelektív
hulladékgyűjtésre. Sokan alkalmazták a bevásárló listát, és a többször használatos csomagoló
zsákokat.

A gyermekek véleménye a hétről:

-

Örülök, hogy jobban odafigyeltünk a Földünkre. ( Kincső)

-

Kevesen vagyunk, mégis tudunk segíteni. (Aurél)

-

Az újrahasznosítás jó érzés volt. (Samu)

-

Örülök, hogy sokat kézműveskedtünk. (Liza)

-

Nagyon jó, hogy tudtunk komposztálni. (Balázs)

-

Segítettünk a Földnek, hogy ne legyen olyan szemetes. (Gréti)

-

Jó, hogy 28 gyerek csak ilyen kevés szemetet csinált. (Bernát)

-

Tetszett, hogy odafigyeltünk a környezetünkre. (Márk)

Hogy képzeljük a jövőt?

-

Folytassuk és a családokban is figyeljenek oda rá a szülők!

-

Figyeljünk oda a szelektív gyűjtésre és az újra hasznosításra!

-

Csomagolás mentesen fogom hozni az ételeimet.

Kicsik vagyunk, kis dolgokat tudunk megtenni, de mégis sokra
mehetünk vele.
(Kincső)
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Önreflexió:
A projekt alapvetően jól sikerült. Néha azért kerültek a kukába, nem oda illő dolgok. Talán két
alkalommal. Ilyenkor felhívtam a gyerekek figyelmét rá, hogy ne felejtkezzenek el a
megbeszéltekről! Kiszedtem és a megfelelő helyre tettem őket. Almacsutka és a műanyag
doboz került oda, a hét elején. Utána már mindenki nagyon odafigyelt a megbeszéltekre.
Lehet, hogy érdemes lenne az osztályteremben szelektív kukarendszert kialakítani, színek
szerint, így a műanyagnak is lenne helye és nem a folyosón lévő edénybe kellene dobni
végszükség esetén.

Köszönetnyilvánítás:
Köszönjük a lehetőséget az iskola dolgozóinak, vezetőinek és az Önkormányzatnak. Köszönjük
a könyvtárnak, Kertész Dórának, a Nagykovácsi Gyermekekért Alapítványnak, a takarító
néninek, a szülőknek és mindenkinek, aki segítette a munkánkat.

Nagykovácsi, 2021. 10. 22.

Erdőszegi Klára
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