KÖSZÖNÖM, NEM KÉREM…

Van egy iskola Zuglóban -a mi iskolánk-, a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola. Ide jár 27 gyerek a
3.a osztályba.
Egyszer elhatároztuk, hogy az Európai Hulladékcsökkentési Héten elmegyünk a közeli zöldséges
boltba tudatosan vásárolni, s a gyümölcsökből gyümölcssalátát fogunk készíteni.
Először felkészültünk a vásárlásra. Megbeszéltük, hogy kosarakat és többször használatos
szatyrokat viszünk magunkkal. Bevásárlólistát készítettünk, megpróbáltuk megállapítani, hogy egyegy gyümölcsfajtából hány darabot kell vennünk. Majd csapatokat alakítottunk, kiosztottuk a
feladatokat: Mit kell venni? Ki fogja hozni a bevásárló táskákat? Ki fog fizetni? stb. Vidáman
indultunk útnak.

A boltban mindent meg tudtunk
venni. Az eladó néni csodálkozott,
hogy nem kérünk műanyag zacskót,
szatyrot, még a szőlőhöz sem.
- Köszönöm, nem kérem! Csak újabb
szemét lesz belőle – mondtuk.
Elmeséltük, hogy csatlakoztunk az
Európai Hulladékcsökkentési
Héthez. Szeretjük a Földet, ezért
igyekszünk a hulladékokat csökkenteni. Cserébe elmondta a néni, hogy ők is gondolkodnak, talán a
papírzacskó kevésbé szennyezi a környezetet, s igyekezni fognak ezeket használni a műanyag helyett.
A többi vásárló néni és bácsi nem sietett, nem morgolódott, inkább mosolyogva és csendesen hallgatta
beszélgetésünket.
Vásároltunk: körtét, almát, narancsot, mandarint, szőlőt, szilvát, banánt. A fizetés során még a
matematikát is gyakorolhattuk. Ezután vettük észre, hogy csak pár darabot vettünk minden
gyümölcsből. Féltünk, nem lesz elég az egész osztálynak. De Enikő néni megnyugtatott minket: ,,Sok
kicsi, sokra megy.”

Elbújtattuk a szatyrainkba, kosarainkba az árut, s izgatottan indultunk vissza.

Az osztályteremben aztán nézegettük, rakosgattuk a gyümölcsöket. Tettük ide, tettük oda…
A narancsok és mandarinok fejjé formálódtak.
- A szőlőfürt legyen a szája!
- A banán lehetne a haja…
- Fontos a fül…talán a körte jó lesz.
- Szemek?... Orr?... Jó lesz a szilva!
Még maradt két körte és egy szilva.
- Legyen a baba masnija!

-

Valahogyan így zajlott társainkkal a beszélgetés, s
a végén egy kislány fej mosolygott ránk az
asztalról.

Majd megmostunk vagy
meghámoztunk mindent. Enikő néni
felvágta a gyümölcsöket, s az otthonról
hozott poharakba kanalazta. Elkészült a
gyümölcssaláta!

De mi történt azokkal a gyerekekkel, akik elfelejtettek kanalat és poharat hozni? Ők darabkákat,
falatkákat kaptak, így kóstolgathattak.
Elég volt ez a pár szem gyümölcs az egész osztálynak? Igen. Sőt, még repetát is kérhettünk, akár
háromszor is.
Az ízlelgetés során sokat beszélgettünk a bolygónkról, a környezettudatos viselkedésről, az
egészséges táplálkozásról, a magyar gyümölcsökről, a vitaminokról, s még sok minden másról.
Ezen a napon nem szennyeztük környezetünket. A gyümölcsökből nagyon kevés hulladék
keletkezett. Ezt is az udvari komposztálóba helyeztük el. Nemsokára újrahasznosíthatjuk majd
iskolánk keretjében, a növények ápolása során.

Ilyen volt a mi tudatos vásárlásunk. Nagyon jól
éreztük magunkat. Most már szüleinknek is tudunk
segíteni a vásárlások során, hogy minél kevesebb
szemét kerüljön a szemétgyűjtőkbe.

(3.a osztály tanulói )

