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FELHÍVÁS 

 

Kedves Diákok! 

 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét az idén 2020. november 21-29. között kerül 

megrendezésre. Ebben, mint korábban, iskolánk is részt kíván venni, betartva a Covid-19 

járvány miatti protokoll-előírásokat. A 2020-as év témája a „Láthatatlan hulladék”, vagyis 

éppen az a hulladék, amit észre sem veszünk, de összegyűjtünk, hazaviszünk egy vásárlás 

alkalmával. 

Így, az alábbi kiírásokat tesszük közzé, kérve Benneteket, hogy minél többen vegyetek benne 

részt.  

 

I. Gyűjtsd szelektíven! – Készíts fotót, vagy rövidfilmet! 

 
Ha otthon szelektíven gyűjtitek és adjátok le a hulladékokat, készíts róla fotót, vagy rövidfilmet, 

aminek egyben reklám-ereje is van. A beküldött képek és kisfilmek közül a legsikeresebbeket 

díjazzuk! Ha van otthon használt elemed, ne dobd ki a kukába, hiszen veszélyes hulladék! Hozd 

be az iskolába és add le a portán! Mi elszállítjuk és intézkedünk a szakszerű megsemmisítéséről.   

A képeket és filmeket osztályod és neved feltüntetésével küldd át csatolt fájlként a 

toldi.ped84@gmail.com email címre, 2020.11.27-ig.  

 

II. Készíts prezentációt! 
Önálló munkával készíts prezentációt, amelyben tanácsokat fogalmazol meg, hogyan lehetne 

csökkenteni a láthatatlan hulladékok mennyiségét. Az alábbi szempontok közül választhatsz: 

 Az egyszer használatos műanyag zacskók használatának csökkentésével kapcsolatos 

tudatosság növelése; 

 Hogyan főzzünk maradék alapanyagok felhasználásával?; 

 Hogyan kerüljük el az ételhulladék keletkezését már a vásárlás és/vagy a felhasználás 

során?; 

 Hogyan komposztáljunk?; 

 Tervezzük meg tudatosan a bevásárlásainkat, elkerülve a felesleges termékek megvásárlását 

és osszuk meg ezt másokkal is!; 

 Szelektálási útmutatók készítése háztartások számára; 

 Emellett bármely a témával kapcsolatos saját ötletedet felhasználhatod. 

 

A prezentáció első oldalára kerüljön fel az osztályod és a neved, illetve használd fel a 

lábjegyzetben található logókat is. Ha képet töltesz le az internetről, ne feledd el az utolsó 

oldalon az „Irodalomjegyzékben” feltüntetni azt.  

A legjobb ötleteket jutalmazzuk és feltesszük iskolánk honlapjára. Az elkészült prezentációkat 

küldd át csatolt fájlként a toldi.ped84@gmail.com email címre, 2020.11.27-ig.  
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III. Kreatív tárgyak „Láthatatlan hulladékokból” 
Készítsetek ötletes tárgyakat „láthatatlan hulladékokból”, amelyeket a hétköznapi életben vagy 

figyelem-felkeltő dísztárgyként felhasználhattok. (Csomagoló anyagok, pillepalackok és 

kupakok… stb.)  

Az elkészített alkotásokat adjátok le 2020.11.27-ig, Molnár Lajos tanár úrnak.  

A legsikeresebbeket díjazzuk. 

 

 

IV. Ne dobd ki, ami még használható – segíts vele a rászorulókon! 
 

Valamennyiünknek van sok olyan tárgya, amit már meguntunk, nem használunk. Ezeket 

sokszor kidobjuk, pedig másoknak nagy szüksége lehetne rá! Éppen ezért, a Máltai 

Szeretetszolgálattal közösen gyűjtési felhívást teszünk közzé!  

 

Közeleg a karácsony. Sokan nem engedhetik meg azt, hogy ajándékokat vásároljanak, vagy a 

hétköznapi életben nélkülözésre kényszerülnek. Arra kérünk hát: Segíts, mert segíteni jó!  

Hozd be hozzánk és add le a portán, vagy személyesen Toldi Zoltán tanár úrnak megunt 

játékaid, ruháid, vagy bármely használati tárgyadat! 

 

Fontos, hogy a leadott tárgyak ne legyenek hibásak, rosszak, koszosak, hiszen nem szemetet, 

hanem jó szándékkal adott, újra-hasznosítható tárgyakat, eszközöket szeretnénk gyűjteni a 

rászorulóknak. 

Az összegyűjtött tárgyakat átadjuk a Máltai Szeretetszolgálatnak, akik gondoskodnak arról, 

hogy azok a legrászorultabbakhoz kerüljenek! Ne feledd: Ne dobd a kukába, ha azzal segíteni 

tudsz, mert a legszebb emberi tett a segítség másokon! 

 

2020. november 29-ig várjuk segítő adományaitokat! 

 

Munkátokat előre is köszönjük, a szervezők nevében: 

 

 

Toldi Zoltán 

Programfelelős 

a Természetbarát Diákkör vezetője 

 

 

 


