Uff, uff...aj ja som veru mal kedysi preplnenú tašku samými hlúposťami!
Ostávali mi v nej vrecúška z desiaty, papieriky po sladkostiach, zlomené
pravítko, plechovka a raz som v nej našiel aj banánovú šupku.... Kde sa to
všetko vzalo? Čo s tým? Ako sa odpadu zbaviť? Toľko som pátra a dumal, až
som prišiel na super trik! Aj odpad má rád prestávku!

Použi mojich 6 trikov a odpad je fuč!
1. Hromadenie odpadu sa začína pri desiate.
Desiata von z vrecúška! Šup-šup do desiatových boxov! Nepomrví sa ti a z
desiaty nezostane „placka“ ani mazanica a cez prestávku ti doplní energiu.
Nezostanú ti žiadne vrecúška, papieriky ani alobal .... a desiatový box použiješ
aj zajtra. A ešte si naň môžeš nalepiť aj peknú nálepku...napríklad mňa!
2. Žblnk – žblnk .... log-log... kam s fľašou?
Prečo by som mal každý deň brať do školy fľašu novú? Vezmem si ja fľaštičku
viacrázovú! Mamka mi do nej ovocnú šťavu vytlačí, tá mi smäd najlepšie zahasí.
Silu a energiu budem mať, odpad viac nebudem vytvárať.
3. Kompostáreň pre uja školníka
Banánové šupky, jablkové ohryzky ... kam s nimi? Navrhnite pani učiteľke,
nech si urobíte na školskom dvore vlastnú kompostáreň. Ujo školník potom
môže čerstvým hnojivom z kompostu hnojiť kvety okolo školy. To bude voňavá
náááádhera!
4. Nákup školských vecí
Aj pri nákupe školských pomôcok by sme mali premýšľať ako si ochrániť životné
prostredie. Vymeňme lakované ceruzky a farbičky za prírodné drevené, ktoré
sú ešte aj voňavé.
5. Baterky sú nebezpečným odpadom
Popros maminu, nech ti kúpi nabíjačku a zopár nabíjateľných batérií. Nielenže
ušetríte peniažky, ale aj nohy. Nemusíte so starými chodiť do elektropredajne, kde sa tieto vybité batérie odovzdávajú.
6. Mami, oci, berte to vážne!
Vyzvi maminu a tatina, nech s tebou spolupracujú! Ukáž im moje triky.
Budú sa im páčiť.

Moja školská taška sa už teší!

Poznáš iný trik? Napíš mi! orm@mesto.skalica.sk – prečítam, popremýšľam,
posnorím, podumám, zapíšem a vykonám!
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