
Mi lesz veled szemét? 
 

Gondolatébresztő 



Csomagolóanyagok 

Mibe van csomagolva a tízóraid?  

– A lehetséges csomagolóanyagok: textilszalvéta, 

papírszalvéta, műanyag fólia, alufólia, 

selyempapír, papírzacskó, nejlonzacskó, 

uzsonnás doboz stb.  

Te melyiket használod általában?  

 A többi csomagolóanyag előnyét, hátrányát 

te szedd össze!  



Textilszalvéta  

 

Többször használható Tisztításához 

mosószer és víz 

szükséges 

Papírszalvéta  

 

Higiénikus Egyszer használatos 

Alufólia Formára 

igazítható,Tartja a hőt 

és a nedvességet 

 

Nem bomlik le. 

Gyártása rengeteg 

energiát és vizet 

igényel 

Előnye Hátránya 



Milyen papírra írjátok a röpdolgozatokat? 

Nem az a kérdés, hogy kockás, sima vagy vonalas 

papírra írjátok-e, hanem az, hogy teljesen üres 

papírlapra, vagy olyanra, amelynek egyik 

oldalára már írva van. 

A számítógépek korában élünk, mégis meredeken 

emelkedik a nyomtatókból kikerülő papírlapok 

mennyisége. Minthogy ezeknek többnyire csak 

az egyik oldalára nyomtatnak, így a másik 

oldaluk még sok mindenre használható, pl. 

röpdolgozatok írására is. 



Hány „szemetesedény” van az 
osztályotokban? 

 

Legjobb lenne minél inkább elkerülni a hulladék 

keletkezést. De ha már keletkezik, akkor 

fajtánként külön kell gyűjteni. 

 

Minden hulladékot a keletkezésekor lehet 

leginkább különválogatni. A vegyes szemét 

szelektálása már nehézkes, veszélyes – és 

gusztustalan. Ezért jó, ha már az 

osztályteremben külön edénybe kerül a papír, a 

műanyag stb. 



Melyek a vásárlás aranyszabályai? 

1. Cédulával! – mert aki csak a boltban 

dönti el, hogy mit vásároljon, az 

olyat is megvesz, amire nincs is igazán 

szüksége. 

2. Bevásárlószatyorral, kosárral! – mert aki az 

ott kapott nejlonszatyorba pakol, az hozzájárul a 

hatalmas méretű, csendes óceáni, úszó 

szemétsziget növekedéséhez. 



3. Lehetőleg helyi terméket! – mert ennek nincs 

szállítási díja, ráadásul támogatod a helyi 

termelőt, akivel jó viszonyt alakíthatsz ki. 

 

4. Lehetőleg többször használható, tartós 

terméket! – mert az „eldobós” fogyasztói 

kultúra teszi tönkre a Földet. 

 

5. Lehetőleg kevésbé csomagolt terméket! – 

mert a csomagolóanyag úgyis a szemétben 

végzi, s szemetet vásárolsz meg. 



Játékos újrahasznosítás 



A WC papír guriga 

komposztálhatò! Tehát ezzel 

együtt kiültethetjük!  

Praktikus újrahasznosítás 



Támogató rendszer 

 http://www.szelektiv.hu/hir.562.ne_dobja_ki_a_w

c_papir_hengert 

 http://zoldsegturmix.blog.hu/2012/06/13/guriga_

otletek 

 http://www.felsofokon.hu/nyitott-

szemmel/2012/03/02/palanta-talca-wc-papir-

gurigabol 

 green_sweden_okosodj_brosura 
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