
 
 

 

Földünk hátán élünk már több ezer éve, 

Azóta is folyton benne sok kárt téve. 

Hiszen bármit teszel voltaképpen ártasz, 

Beteg Föld szívébe eggyel több tőrt mártasz. 

Ám jó ha tudod: sokszor máshogy is tehetsz, 

Talán még kevésbé kártékony is lehetsz. 

És hogy a probléma minket már-már éget, 

Lássunk mindezekre pár lehetőséget! 

 

 

 

 

 

Kis osztálytermünkben (csak, hogy legyen fénye), 

Folyvást fennforog a túlfogyasztás ténye. 

Mondhatnánk persze, hogy világítsunk LED-del, 

Ám azt mondom ezt a módszert most feledd el! 

Hadd tűzzön ránk inkább „nyári nap sugára", 

Mivel az áramnak borsosabb az ára, 

Ennek pedig csupán egy jó módja vagyon, 

Minden egyes függönyt ki kell húzni nagyon! 

 

 

 

 

 

 

Gondolj az iskolai infó teremre, 

Áram alatt van minden egyes gép, nemde? 

Ha a diákok figyelnének rájuk, 

Jóval kevesebb lehetne az áruk. 

Az áramot semmiképp ne pazaroljad, 

Figyelj arra, hogy a gépet kikapcsoljad! 

Ha nem használod, akkor ne menjen szegény, 

Áram témáról íródhatna egy regény. 

 

Éppen ezt gondolom én a fűtés kapcsán, 

Fölös hő árad a radiátor rácsán. 

Ne is kapcsoljuk be, hogy ha nincs rá szükség, 

Úgy legalább nem lesz eltékozolt hőség! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Függ egy fehér tábla minden terem falán, 

És hogy miért káros, nem is tudjuk talán. 

Pedig ami filccel folyton írunk erre, 

Szeptember harmincról kifogy októberre. 

Kukába hajítjuk miután már vége, 

Ez a társadalmunk egyik nagy vétsége. 

Ellenben, ha inkább krétás tábla lenne, 

Nem lenne oly’ anyag, mi kifogyjon benne. 

 

 

 

„Jobb az okostábla!” – mondják erre többen, 

De ha belegondol, mindenki megdöbben. 

Mert amíg legyártják, majd használat során 

Sok áramot fogyaszt, és elromlik korán. 

És miután vége: veszélyes hulladék 

Bekerül a földbe, s megeszik Vakondék. 

Így mondd meg bárkinek, aki csak téblábol: 

Túl sok van a Földön e-okostáblából! 

 

 

 

Ki megy a büfébe, az ott sokat fizet, 

Mert ott vehet érte becsomagolt vizet. 

Hogyha már kiittad, ne legyél oly kába, 

Ne a földre dobjad, hanem a kukába! 

Ami pedig udvar porában ott hever, 

Idő után sajnos rengeteg bajt kever. 

Hogyha látjuk, gyorsan hajoljunk le érte, 

S szedjük fel, akkor is, ha senki sem kérte! 

 

 

 

 

 

 

Minthogy minden udvar telis-tele lommal, 

Tenni kell valamit a szeméthalommal. 

A szelektív gyűjtés sem egy ócska módszer, 

Csakhogy egyszerűbb, ha nem dolgozunk kétszer. 

Sokkalta célszerűbb, ha meg sem vesszük azt, 

Ami aztán minket nagymértékben nyomaszt! 

Olyan portékáért pénzt ne adjunk többet, 

Minek semmi haszna, csupán „anyagtöbblet"! 

 

 

 



 

 

 

Sulinknak udvarában alig vannak fák, 

Ezért nem is repülnek erre madárkák, 

Pedig ők a kártevőinket irtanák, 

A rovarokat jó kedéllyel befalnák. 

 

Iskolánk otthona ez itt: Kápolnásnyék, 

Ám még így is elkél fa nyújtotta árnyék. 

Hogy ez is meglegyen, ültetni kell sokat, 

Égert, juhart, tölgyet, platánt és másokat! 

Időnként már zavar, annyi a moszkító! 

Madarak közt van sok jó szúnyog pusztító. 

Tegyünk ki a fákra sok etetőt, odút, 

Így nem lesz az udvar szúnyogokba borult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind tudjuk, hogy miből „nem építünk várat”, 

Ám lehúzásáért fizetünk nagy árat, 

Gyűjtsünk esővizet mindig: rosszban-jóban, 

Ne ivóvíz folyjon WC lefolyóban! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan éljünk környezettudatosan? 

Világítást természetes fénnyel próbáljuk megoldani, mindent 

áramtalanítsunk, ha nem használjuk! 

Csak akkor, és annyit fűtsünk, amikor, és amennyit szükséges! 

Ne használjunk és ne vásároljunk olyan termékeket, melyek 

veszélyes, nem lebomló hulladékként végzik, ráadásul pótolhatók 

más termékkel, melyeknek nem akkora az ökológiai lábnyoma! 

Olyan termékek vásárlását részesítsük előnyben, melyek 

csomagolása lebomló, vagy ha nem megoldható, akkor szelektíven 

gyűjtsük és semmiképp ne dobjuk el a természetbe! 

Felesleges dolgokat ne vásároljunk! 

 

 



 

 

És hogy nemzetközi dolgokat is gyártsunk, 

Lefordította ezt három osztálytársunk 

Elmondjuk, ha ez még pár kérdést is felvet: 

Anyanyelvi szinten beszélik a nyelvet. 

How should we live with environmental awareness? 

We try to solve lighting with natural light sources, we should use 

less electricity if possible. 

We should only heat when absolutely necessary. 

We shouldn't buy products that may be or are harmful to the 

environment because they can be replaced with products that 

decompose more naturally and this way our carbon footprint is 

smaller and more sustainable.  

But if this isn't an option we should strive to use selective waste disposal and we shouldn't litter or 

throw away things when we're out in nature. 

We should also limit the products we buy and stick to more natural products. 

Как нам жить заботясь об окружающей среде?  

Мы можем использовать больше природного света и меньше искусственного. 

Использовать отопление в домах, только в случае необходимости. 

Не покупать продукты которые приносят вред окружающей среде, 

потому что их можно заменить на вещи которые разлагаются, 

нанося меньший углеродный след и ущерб Земле. 

В случае если это не возможно, мы можем сортировать и сдавать 

отходы и не мусорить на природе. 

Так же ограничить приобретение и использование синтетически 

созданных продуктов и присмотреться к "зелёным" альтернативам 

Como vivamos cuidando el planeta?  

Tratamos de iluminar con luz natural y si no estamos usando máquinas eléctricas entonces hay que 

apagarlas!  

Calentamos solamente si es necesario y usamos la menor energía  posible. 

No usamos y no compramos productos que causan daños 

ecológicos. Podemos cambiarlos por productos que no hacen 

tanto daño para la naturaleza.  

Compramos productos ecológicos que su empaque  es 

biodegradable  o si no es posible entonces seleccionamos la 

basura. Nunca tiramos basura en la naturaleza!  

No compramos cosas que no son necesarias! 
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Közreműködtek a feljebb felsoroltak, 

Kik mindnyájan lelkes csapattagok voltak. 

Minden leírt szó a „team” felelőssége, 

Ezennel búcsúzunk, eljött már a vége! 


