
Pályázat 

„Legyetek Ti is klímavédők” 
 

A Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium 
11.A osztály tanulói pályázatunkat szeretnék benyújtani a 2021. évi Világ Legnagyobb 
Tanórája keretében meghirdetett „Legyetek Ti is klímavédők” pályázatra.  

Iskolánk immár 3. alkalommal csatlakozott a Világ Legnagyobb Tanórája 
rendezvénysorozathoz, melyen oktatóink biológia és az angol nyelvóra keretein belül 
feldolgozzák az adott év oktatási projektjét, megvitatják a tanulókkal közösen a témát 
és egy közös környezetvédelmi érdeket is igyekszenek szem előtt tartani. 
Tanulmányainkat 2019-ben kezdtük el Nagykállóban a Budaiban pedagógia szakon, 
tehát a középiskolában minden évben foglalkoztunk a fenntartható fejlődéssel. 

A környezetvédelem, klímaváltozás, a globális célok megvalósítása fontos az osztály 
számára, ezért is határoztuk el, hogy jelentkezünk a pályázatra és felhívjuk mindenki, 
de elsősorban iskolánk tanulói figyelmét egy klímaváltozáshoz kapcsolódó problémára. 
Választásunk a műanyagra, méghozzá a flakonokra esett. Tudjuk, hogy mi emberek 
nagyon sok flakont használunk, komoly környezetvédelmi gondokat okozhatunk, ha 
nem gyűjtjük össze megfelelően őket, nem szelektálunk, hanem csak egyszerűen 
kidobjuk. 

 

Projektterv: 

Eldöntöttük, hogy egy héten keresztül gyűjtjük az osztály által elhasznált üres 
palackokat és kupakokat, majd valamilyen hasznos tárgyat készítünk belőlük az iskola 
számára. Sokat gondolkodtunk azon, milyen új dolgok születhetnek a régi üvegekből, 
amelyek praktikusak lehetnek, így jutottunk arra, hogy krétatartók, asztali díszek, 
dekorációk, vázák lesznek az újrahasznosított műanyagokból. A kupakokból pedig 
plakát fog készülni. 

Beszereztünk egy nagy kartondobozt, 2021. október 4. és 8. között pedig abban 
halmoztuk fel 25 fős osztályunk flakon „termését”. 

 

 



Beszámoló: 

2021. október 13-án és 14-én valósult meg a projektünk, tehát ekkor hasznosítottuk 
újjá a műanyagokat. Meglepődve tapasztaltuk, hogy milyen sok flakont gyűjtöttünk 
össze egy hét alatt. A nagy dobozunk teljesen tele lett!  

Megmunkálás során problémát okozott a palackok szétvágása.  Nem sejtettük, hogy 
nem is lesz egyszerű az átalakítás, nem fogjuk tudni a flakonok minden részét 
hasznosítani. Annak ellenére, hogy igyekeztünk minél több részt felhasználni, így is 
maradt felesleges hulladék, amivel nem tudtunk mit kezdeni, csak egybegyűjtöttük és 
tevékenységünk végén a szelektív hulladékgyűjtőbe vittük. 

Munkavégzéskor különböző festési és ragasztási technikákat alkalmaztunk az új 
használati tárgyat elkészítéséhez, amelyhez papír, filc, textil, csillámpor, szalag 
anyagokat vettünk igénybe. Az asztali díszek dekorálásához pedig a természet 
kincseit gyűjtöttük be, köztük fenyőtobozt, diót, gesztenyét, csipkebogyót, makkot. 

Iskolánk minden tantermébe került újrahasznosított krétatartó, ezen kívül szép 
számmal születtek asztali dekorációk, vázák, függönydíszek is készültek. Kedvenc 
termékünk egy nagy rózsaszín malacpersely és az igazgatónőnk irodájába került, 
asztaldísz lett. A megmaradt kupakok egy részéből plakátot készítettünk, amely 
kikerült az iskola aulájába, a többi kupakot pedig az iskola kupakgyűjtő dobozába 
helyeztük. 

Projektünkről készítettünk egy youtube videót is, mely felkerült iskolánk youtube 
csatornájára és a következő linken megtekinthető: https://youtu.be/eIQIE_o2OTM 

Nagyon élveztük a közös munkát, sokat nevettünk a videó készítése alatt.  

Beszámolónkat a videó üzenetünkben megfogalmazott  

–„HASZNÁLJ KEVESEBB MŰANYAGOT, GONDOLJ A KLÍMAVÁLTOZÁSRA”- 

szlogenükkel zárjuk és reméljük sikeres lesz a pályázatunk. 

 

Nagykálló, 2021. október 18.  

11.A osztály (Budaisok) 



Angyal Dorina 

Balogh Patrícia 

Belme Mariann 

Béres Barbara 

Berki Viktória 

Bihari Mercédesz 

Brilló Anett 

Csiszár Mária 

Domokos Bianka Anett 

Éva Boglárka 

Ferencz Renáta 

Gemzsi Erika 

Harcsa Gréta 

Hegyes Bettina 

Linzenbold Vivien 

Ménfői Vivien Mariann 

Nagy Bettina 

Pongó Jázmin 

Rapatyi Jázmin Renáta 

Sipos Regina Eszter 

Siroki Dorina 

Szabó Kinga 

Szép Gréta Mirella 

Tóth Lívia Zsanett 

Zsoldos Lotti 

 


