NEM VETTEM MEG….

Iskolánkban, a zuglói Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában egy új pályázatot hirdettünk
ebben az évben az Európai Hulladékcsökkentési Héten.
Kreatív diákok versben, rajzban vagy egy történetben mesélhettek arról, hogyan
csökkentették a hulladékok mennyiségét a felesleges vásárlás elhagyásával.
A legjobb alkotások közül néhányat közlünk.

Mi a szüleimmel szelektíven gyűjtjük a hulladékot.
Egyszer a szomszédunkat láttuk, hogy a műanyag
szelektív kukába dobja az újságjait. Én szóltam
neki, és azóta ő is nagyon figyel arra, hogy
környezetbarát legyen. Hogyha megy a piacra,
akkor műanyag zacskó helyett gyűjtőzsákot visz.
Csordás Vivien 4.b

Mokhtar Amira 3.osztály

Kíméljük a Földet!

Hetek óta szeretnénk egy társast, de nem vettem meg,
fölösleges dolgokkal nem terhelem a Földemet.
Megcsináltuk anyámmal hulladékokból,
csupán környezetvédelmi okokból.

Ha elmegyek vásárolni, arra mindig figyelek,
hogy a csomagolások újrahasznosíthatók legyenek.
Legyen az banán, kenyér vagy mogyoró,
a csomagolás csak papírból jó.

Nagyon fontos, hogy kíméljük a Földet,
és ültessünk minél több fát és zöldet,
mert a környezetszennyezés megöli a jövőnket,
és jövő nélkül semmit sem ér az élet.

Mielőtt kidobnál valamit, gondolj bele abba,
hogy lehetne belőle egy kiskosár vagy labda,
vagy esetleg egy szép dísz az ebédlőben,
ezáltal kevesebb fát kell irtani az erdőben.

Álmomban a Föld így szólt hozzám:
- Ne szemetelj, mert a sok szeméttel tönkre teszel!
Remélem versemmel megihlettelek téged,
és mától fogva együtt óvjuk a Földet!

Kiss Péter Patrik 3.a

Nem vettem meg
Egyszer volt, hogy az IKEA-ban jártunk. Én, a
testvéremmel, Nórival és anyával az IKEA-ban
vásároltunk valamiket.
Pont vásárláskor, amikor a pénztáraktól
elhaladtunk, valahol a Svéd finomságok boltjánál
láttam jó sok méregdrága adventi kalendáriumot.
Nagyon akartam egyet, mert nagyon szép fenyőfás
mintázata volt, és még hozzá volt benne két
ajándék kártya. Nagyon akartam belőle egyet, de
anya nem akarta megvenni, és utána szomorúan
mentem haza.
De kedden kiderült, hogy nem olyan csokik
voltak benne, amelyet én akartam.
Így még inkább örültem, hogy nem vettük meg.
VÉGE
Somlai Róbert 2.c

Pap Boglárka 3.osztály

Chikán Anna 3.osztály

Nem vettem meg most

Nem vettem meg, mert nem kellett.
Pénzem sem volt elvileg.
Ha mégis megvettem volna,
A Földnek csak ártani tudnék azzal.

A Föld érdekében mit tudsz tenni?
Mégis csak itt élsz te is!
Hasznosítsd újra a szemetet,
EZZEL védd meg a Földet!

Védd meg a környezetedet,
Gyűjtsd szelektíven a szemetet,
Vászon táska szinte minden színben,
Szinte minden színben az ízlésednek megfelelően.

De ne csak a bevásárló táskád legyen vászon,
A gyümölcsöt is szedd ebbe bátran!
Én ezt csinálom minden nap,
Te is elkezdheted bármelyik nap!

Fehér Alíz és Molnár Dorottya 7.c

