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Jó móka az újrahasznosítás. Próbáld ki! 

 

Ki mondta, hogy nem lehet az újrahasznosítás jó móka? Mennyi előnye van! Csapatépítésre is 

kiváló! És még nyerni is lehet vele! 

Iskolánk, az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2016/2017-es tanév óta viseli az Ökoiskola 

címet. Ezt megelőzően és azóta is kiemelt feladatnak tartjuk, hogy iskolánk mindennapjait 

ehhez a címhez méltóan szervezzük. Fontosnak tartjuk, hogy részt vegyünk minden olyan 

rendezvényen, programon és versenyen, melyek segítik a tanulók környezettudatosságának 

erősödését, az egészségtudatos magatartásra nevelést és a fenntarthatóság szemléletének 

kialakítását.  

Örvendetes, hogy kisebb-nagyobb cégek, szervezetek is úgy vélekednek, hogy rendkívül fontos 

már egészen fiatal kortól a környezettudatosságra való nevelés, és rendszeresen hirdetnek olyan 

versenyeket, ahol nemcsak a tárgyi tudás, hanem az ügyesség, kreativitás és az együttműködés 

is fontos. Szívesen veszünk részt ezeken a versenyeken. Ennek az összeállításnak az a célja, 

hogy bemutassuk a 2018-2020 között zajló versenyeken való részvételünket és az elért 

eredményeket. 

Iskolagyümölcs program 

Pályázat 1.0 

Iskolánk a kezdetek óta bekapcsolódott a Vega-Ház Kft. Iskolagyümölcs programjába, melynek 

keretében ellenőrzött, egészséges gyümölcsökkel, zöldségekkel és 100%-os gyümölcslével 

látják el ingyen a gyerekeket.  

Minden évben hirdetnek pályázatokat is. Rajzos feladatok mindig vannak, ezeken többnyire a 

kisebbek vesznek részt. De mindig vannak kreativitást, együttműködést és tudatosságot igénylő 

feladatok is. 2019-ben a „Vissza a jövőbe! Találkozzunk 2030-ban!” felhívásra időgépet kellett 

építenünk. A gyerekek heteken át gyűjtötték a Garden üdítők csomagolóanyagait, hogy 

elkészülhessen Garden Gizi és Guszti időgépe.  

A tervezési munkálatok után egy délután közösen elkészítették a makettet, majd 

magyarázatokkal ellátva postázták az iskolagyümölcsös sofőrrel (https://youtu.be/-

bQXJ4dgzOA). Nem bíztak semmit a véletlenre, rövid kis videóban a gép minden egyes részletét 

bemutatták, melyik alkatrész mire való (https://youtu.be/4fYxY3x9zTg ). Szárnyalt a fantázia, kis 

csoportokban találták ki, hogy milyen hiperszónikus hajtóművel látják el az időgépet, sőt még 

egy védőpajzsot is építettek hozzá. Ötletes elképzelésükkel első helyezést értek el.  

https://youtu.be/-bQXJ4dgzOA
https://youtu.be/-bQXJ4dgzOA
https://youtu.be/4fYxY3x9zTg
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Minden tanuló személyre szóló oklevelet kapott és az osztály 50 ezer forint értékű 

ajándékutalványt nyert, melyet kirándulásra költöttünk a Velencei-tónál. Felejthetetlen élmény 

volt!  

 

 

 

Pályázat 2.0 

Nem volt kérdéses ezután, hogy 2020-ban is rész vesznek a versenyen és csak nyertes 

eredményt tudnak elfogadni. Magasra tették a mércét. A kreatív feladatban egy híradó-

összeállítást kellett készíteni, melyben csupa olyan hír szerepelt, hogy a gyerekek mit és hogyan 

tesznek a környezetük védelme és az egészségük érdekében. A feladat komoly kihívás elé 

állította az osztályt. Először összegyűjtötték, hogy a híradó milyen részekből áll, mit tudnak ők 

is megvalósítani. Elkezdődött az ötletelés kisebb csoportokban és az üdítős dobozok gyűjtése. 

Az iskola többi osztálya is nekünk gyűjtött. Ezekből készült el a hatalmas televízió, amiben a 

híradót felvettük.  
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Több hónapon keresztül készültek a felvételek, riportok az iskola különböző pontjain, sőt még 

az iskolán kívül is. Jókat mulattunk az elrontott jeleneteken, még egy bakiparádé is készült 

ezekből. Többen is nagy ügyességet mutattak a mobiltelefonokkal történő képrögzítésben és 

néhányan belekóstolhattak a videóvágás, feliratozás folyamatába is. Annyira nagyban 

gondolkoztak, hogy az előző évi pályázatból és más kreatív alkotásukból is használtak fel 

elemeket. A végeredmény egy 15 perces videó lett (Garden News), melyben megmutatták, hogy 

bizony azok a nyertesek, akik egészségesebben táplálkoznak, és akik vigyáznak a 

környezetükre is. És azok a nyertesek, akik mernek nagyot álmodni. 

https://www.youtube.com/watch?v=EQGLxi5wq_Y  

A tavaszi járványügyi helyzet alatt érkezett a hír, hogy erőfeszítésükkel különdíjat érdemeltek. 

Sajnáltuk, hogy nem tudtuk igénybe venni a digitális tanrend ideje alatt. De a nyeremény nem 

veszett el, most ősszel sikerült egy csodálatos napot eltöltenünk Kiskőrösön, ahol a Garden 

üdítők is készülnek. Az üzemet sajnos nem látogathattuk meg a járványügyi helyzet miatt, de 

mindenki kapott oklevelet és egy tollat, valamint gyümölcsöket, zöldséget és üdítőitalokat is. 

Nagyon tartalmas programot szerveztek a gyerekeknek: megnézhették a Szlovák tájházat, majd 

népi játékokban mérhették össze ügyességüket. Innen Petőfi Sándor szülőházához sétáltak át. 

A tanórán tanultakat sok érdekes információval egészítették ki Petőfi Sándorról és az abban a 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EQGLxi5wq_Y
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korban élt emberek életéről. A napot a János Vitéz Látogatóközpontban folytattuk. Itt egy 

izgalmas interaktív játékban kalandozhattak a gyerekek Kukoricza Jancsival kicsiny falujától 

Tündérországig. Még egy fagyizás is belefért a napunkba. 

Már csak azt sajnálják a gyerekek, hogy „kinőtték” a programot, és már nem nevezhetnek a 

következő évben. Talán lesznek követőik.  

Cetelem Zöldsuli 

A Cetelem Zöldsuli programot 2011-ben indították el azzal a céllal, hogy a legifjabb generáció 

figyelmét is felhívják a környezet védelmének és megóvásának fontosságára. Mi csak tavaly 

találkoztunk ezzel a lehetőséggel, de rögtön fantáziát láttunk benne. A 2019-ben meghirdetett 

téma: Szemetelj okosan! A jövőnk nem játék! Egy olyan projektet kellett kidolgozni, amelynek 

célja a hulladék csökkentése.  

Körülnéztünk a környezetünkben, hogy vajon mit tehetünk a hatalmas hulladékmennyiséggel, 

mely körülvesz minket. Hogyan, mi módon tudjuk felvenni a harcot ellene a mi szintünkön. 

Akciótervet készítettünk: 

1. Az otthon és az iskolában 1 hét alatt keletkezett hulladékból összegyűjtöttük azokat, 

amiket újra fel tudtunk használni.  

2. A kérdés már csak az volt, hogy milyen célra használjuk fel az összegyűlt „szemetet”? 

3. Egy hatodikos közösség osztályfőnökeként nemcsak a versenyre való felkészülés 

tekintettem célnak, hanem a csapatépítést is. Ezért azt javasoltam, hogy építsünk várost 

a felhalmozott anyagokból.  

4. 6 db (3-4 fős) csoportot alakítottam. Minden csoport kapott egy nagy kartonlapot, 

melyre vonalakat rajzoltam, amik az utakat jelölték. Mindenki kapott 4 kötelezően 

megépítendő épületet/intézményt. Ezeken kívül bármi mással ki lehetett egészíteni a 

városrészt. Beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos a városrészekben a megújuló 

energiákra építeni (víz, szél, napelemek), kihagyhatatlan a szelektív szigetek kiépítése, 

komposztálók elhelyezése. 

5. Elindult a munka, a tervezés. 3 lépcsőben (3 alkalom) haladtak. Tervezés, épületek 

megalkotása, a városrész megépítése. 

6. A különálló részek összeállítása először kihívásnak tűnt a gyerekek számára, de aztán 

felismerték, hogy az utak összeérnek és így kialakult a teljes település. Nagy örömmel 

állták körbe az elkészült várost. A csoportok bemutatták a saját területüket, beszéltek a 

környezetvédelmi szempontokról is. Nagy élmény volt mindenkinek. 
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7. A munkafolyamatokat fényképeken örökítettük meg és egy alapos válogatás után 

vetítést készítettünk belőle, amit a versenybe is elküldtünk.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JXQ6pjK5h3w 

8. És kezdődhetett a verseny. Internetes szavazással lehetett támogatókat szerezni a 

pályázatunkhoz és bízni abban, hogy bekerülünk a legjobb 30 iskola közé. 

Az internetes szavazásról sok év után az a tapasztalatom, hogy a budapesti iskolák nem igazán 

tudnak eredményt elérni. A vidéki, kisebb közösségek sokkal nagyobb tömegeket tudnak 

megmozgatni, mivel ott mindenki egy közösségre szavaz, míg Budapesten elaprózódnak a 

szavazatok. Abban reménykedhettünk, hogy a szakmai zsűri értékesnek tartja majd a 

pályázatunkat. És IGEN! Így már bekerülhettünk a legjobb 30 pályázatba. Nyereményünk 

150.000 Ft, melyet erdei iskola táborozásra kaptunk. Ez egyelőre még várat magára, mivel a 

tavaszi korlátozások miatt nem mehettünk táborba. A kiíró felismerte ezt a helyzetet, és egy 

évvel meghosszabbította a felhasználási időt. Alig várjuk, hogy élvezhessük a kemény munka 

gyümölcsét! 

https://www.youtube.com/watch?v=JXQ6pjK5h3w
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Újrahasznosítás – csak a magunk kedvére 

PET-palackok 

A korábbi pályázatok után már nincs is igazán szükség arra, hogy egy verseny miatt készítsünk 

valamit. Januárban határoztuk el, hogy egy nagyszabású projektbe fogunk. Az iskola folyosóján 

kevés pad van, ezek nehezen mozgathatók, szükség lett volna újabb ülőhelyekre. Az interneten 

találtunk mintákat PET-palackokból készült ülőalkalmatosságokra. Megbeszéltük, hogy másfél 

literes palackokat gyűjtünk és, ha elegendő lesz belőlük, akkor ezekből készítünk ülőkéket 

(puffokat). A járványügyi helyzet félbeszakította ezt a tervünket, de a palackok gyűjtése nem 

állt le. Így, a szeptemberi iskolakezdéskor álltunk össze, és készültek el az újrahasznosított 

ülőalkalmatosságok. Meglepően stabilak és kényelmesek. 

Sokaknak tetszik, terveink szerint készítünk még. 

 

 

 

 



7 
 

A műanyag kupakok második élete 

Minden évben van egy beteg gyermek, akinek a gyógyíttatását kupakgyűjtéssel támogatjuk. 

Már többször készítettünk dekorációt, pályázati alkotást kupakokból, ilyenkor színenként 

szétválogattuk. Innen jött az ötlet, hogy ezekből is lehetne valamit alkotni. És ismét az internet 

segített ki bennünket. Sokféle tárolóra találtunk ötleteket. És elkészült az első virágtartónk. 

Biztos, hogy készül még más színben is, hogy színességével vidámabbá tegye a folyosót. 

Bízunk abban, hogy ezek a gyerekek felismerik később is, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel 

mennyire tehermentesítik a környezetüket és tudatosabbak lesznek ezen a téren is. 

 

 


