
Föld Napja 

 

A Föld egészsége és tisztasága nagyon fontos az emberiségnek, hiszen itt élnek az emberek, az állatok 

és a növények. 

Mi is próbálunk újra hasznosítani dolgokat, hogy ne minden a szemétbe kerüljön. Van például egy kis 

virágos kertem, ami egy nagy traktorkerék gumiabroncsából készült, és van egy homokozója a 

tesómnak, ami ugyanúgy traktorkerékből van. 

Van két ceruzatartóm is, az egyik konzervdobozból és papírgurigából, a másik cipősdobozból. 

Felhasználtuk a nápolyis vödröt is, hogy orchideát ültessünk bele, mert azt csak átlátszó edénybe 

szabad ültetni. 

Mi is külön gyűjtjük a műanyagokat és a kartonokat. Az újságokat pedig összeszedjük, és 

papírgyűjtéskor bevisszük a suliba vagy az oviba, amiért az osztály pénzt kap, hogy elmehessünk 

kirándulni. 

Én így próbálok tenni a Föld életéért. 

 

                                                                                                                        Pintér Kíra 
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Hogyan védjük Földünket? 
 

 

Gyűjtsünk szelektíven 

A hulladékot gyűjtsük szelektív módon, és ha van rá lehetőségünk, komposztálhatjuk 
a szerves hulladékot. Az üzletekben, piacokon ne kérjünk műanyag zacskókat, 
használjunk helyette táskákat, vászonszatyrokat vagy fonott kosarat. 
 

 
 

 

Spóroljunk a vízzel 
A víz jelenléte az életünkben az egyik legtermészetesebb dolog, sokszor észre sem 
vesszük, hogy mennyit elpazarlunk belőle. Pedig a világ vízkészletei is végesek. 
Legyünk tudatosan jelen, akármikor megnyitunk egy vízcsapot, és a szükséges 
mennyiségen felül ne folyassuk fölöslegesen a csapot. 

 
 
 

 

Újrahasznosítás 

Törekedjünk arra, hogy a különböző használati tárgyainkat újrahasznosítsuk, vagy 
lehetővé tegyük azok újrahasznosítását. Ez utóbbit a már említett szelektív 
hulladékgyűjtés révén is megtehetjük. De mi magunk is újrahasználhatunk, 
felújíthatunk dolgokat az otthonunkban ahelyett, hogy rögtön kidobnánk vagy újat 
vennénk valami helyett. 



 

Venesz Blanka 
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Fenntarthatósági Témahét 

 

A klímaváltozás mindennapi probléma.  

Keveset beszélünk az erdőkről. Az erdőkben csak akkor van hulladék, ha az ember elszórja, hisz az 

állati maradványok visszakerülnek a talajba. 

Az erdők mellett a gyepekről is keveset beszélünk, sok széndioxidot kötnek meg.  

Nagyon fontosak a talajban levő gombák, az erdő internetének is nevezik őket. 

Az új ruhák előállítása energia és vízigényes. Egyetlen farmer előállításához 7000 liter víz szükséges. A 

világ ruhaiparának vízigénye megegyezik a Nílus éves vízhozamával. 

Sokszor csak reklámok hatására vásárolunk, akkor is, ha nincs is szükségünk az adott termékre. 

Amin meglepődtem, az a kérdés volt, hogy hogyan függ össze a mobiltelefonok terjedése a gorillák 

számának a csökkenésével. 

Érdekes volt hallani, hogy a dinók kőolajjá és földgázzá alakultak át, és egy benzinkúton kb. 180 

tirannoszauruszra van szükség. 

A szén-dioxid kibocsátás csökkentésére jó módszer az elektromos autók használata. 

Sokat kell tenni még, hogy a ne sok szemét keletkezzen, hanem inkább újrahasznosítható nyersanyag 

legyen, amit kidobunk. 

 

Bécs Kamilla 
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