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Az Európai Hulladékcsökkentési Hetet minden év novemberének utolsó hetében 

rendezik meg. Az idén másodszor szerveztük meg iskolánkban ezt a 

programsorozatot. Szerettük volna felhívni a tanulók figyelmét a tudatos 

hulladékgazdálkodásra, a hulladék keletkezésének megelőzésére, a keletkezett 

mennyiség csökkentésére, a termékek újrahasznosításának fontosságára. 

A program célja, hogy megszólítsa az embereket és felhívja a figyelmet a 

hulladékcsökkentés jelentőségére. Ösztönözni próbáltuk a diákokat, hogy az élhetőbb, 

tisztább környezet és a környezetkímélőbb életmód érdekében tudatosan figyeljenek 

mindennapi fogyasztási szokásaikra. Ez a program remek lehetőség volt mindenki 

számára, hogy a hulladékképződést megelőző, újító ötleteiket megvalósítva hívják fel 

a figyelmet egy tisztább jövő lehetőségére. 

A programnak minden évben van egy kiemelt témája, az idei év fókusza a körkörös 

gazdaság, mellyel kapcsolatban rajzpályázatot is hirdettünk a felső tagozatban. 

 

Számos programmal készültünk a gyerekek számára. 

A felső tagozatban a következő foglalkozásokat tartottuk meg: 

 

 Tabló készítése: „Megzöldülünk! témában. Minden osztály tablóját oklevéllel 

díjaztuk. 

 Rajzpályázat szervezése „Zéró hulladék” és körkörös gazdaság mottóval. A 

legötletesebb, legszebb rajzokból kiállítás rendezése. Az első 3 helyezett 

díjazása.  

 Prezentáció levetítése a hulladékok csoportosításáról és a keletkező hulladék 

hatásairól, illetve a témához kapcsolódó online tankocka feladatok megoldása. 

 Szemétszedés az udvaron, folyosón, osztályteremben és az iskola környékének 

hulladékoktól való megtisztítása. 

 Társasjáték: hulladékcsökkentési versenytémában. 

 Szelektív hulladékgyűjtés megismertetése, bevezetése az iskolában. 

 Ügyességi játékok és társasjáték a szelektív hulladékgyűjtés témájában. 



 Magyar órákon: szövegértési feladatok megoldása, célok és tanácsok 

megfogalmazása a hulladékkezeléssel kapcsolatban, majd ezeknek a 

mondatoknak az elemzése nyelvtanilag. 

 Nyelvi órákon: csoportosítós online feladatok szelektív gyűjtésről, új szavak 

tanulása. 

 Technika órán: újrahasznosítás gyanánt wc-papír gurigákból díszes 

ceruzatartót készítettek a gyerekek. 

 Szelektív hulladékok: csoportosítós játék kupakokon lévő fotókkal. 

 Használt elemek gyűjtése osztályonként, folyamatosan. 

 Használt ruhagyűjtés. 

 

Az alsó tagozatban a következő programok zajlottak: 

 

Életkoruknak megfelelő módon vettek részt a feladatok megoldásában. Egy-egy nap 

megnézték a filmeket, megoldották a kapcsolódó feladatokat. Megbeszélték, hogy ők 

mit tudnak tenni ez ügyben. Tanító néni felhívta figyelmüket, hogy figyeljenek jobban 

oda környezetükre. 

Kitakarították az osztályukat, mindenki felszedte a szemetet a padja körül, rendet 

raktak a táskában, padban. Rendszeresen összeszedték ezen a héten a szemetet az 

osztályban. 

Ráhangolódó órán elkészítették a tablót. A rajzpályázat témájának ismertetése után 

beszélgettek, majd elkészültek az alkotások. Téma: Megzöldülünk! Rajzórán 

elkészítették a rajzpályázatot, ami leadásra került. Testnevelés órákon szemetet 

szedtek az udvaron és az iskola környékén. 

Technika órán újrahasznosítással foglalkoztak: ceruzatartót készítettek. 

Átismételték a szelektív hulladékgyűjtés színeit, megbeszélték, hogy melyik 

hulladékot, milyen színű konténerbe kell gyűjteni. Filmet néztek a Föld védelméről, 

meg is beszélték. Megnézték a videót, és kitöltötték a hozzá tartozó feladatlapot. 

Elkezdték a használt elemek gyűjtését is. 

Átbeszélték az újrahasznosítás témáját is. 

A gyerekek nagyon nyitottak voltak a témával kapcsolatban egész héten, szívesen 

végezték a feladatokat és élvezték is.  

 

„Köszönjük ezt a programhetet, a gyerekek nagyon örültek neki. 

Örömmel csinálták. Nagyon ötletes és érdekes volt.” 



 

Rajzverseny helyezettjei: 

Alsó tagozatban: 

1. helyezett: Hrozik Tamara (3. osztály) 

2. helyezett: Balla Lilien Anna (4. osztály) 

3. helyezett: Krajer Luca (2. osztály) 

Különdíj: Kovács Erik Rómeó (1. osztály) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felső tagozatban: 

1. helyezett: Klement Jázmin Anna (5. osztály) 

2. helyezett: Pusztai Lili (7. osztály) 

3. helyezett: Matikovszki Georgina (7. osztály) 

 

 


