
A Sövér Elek Szakközépiskola időszakos folyóirata,

10. szám, 2022. április 22.

Most kell, hog� észrevedd,

Sok van mit meg�ehetsz.

De aki szemetel, 

Föld ellen menetel.

Drága Föld, mely sokat küzdött ér��nk, 

De mi ennek ellenére soha el nem fér��nk.

Ör�endjünk, hog� van nekünk,

E csodálatos kör�yezet�nk.

•csak a fontos dolgokat vásároljuk meg, és ne leg�en sok csomagolás rajta



A FÖLD NAPJA

Lőrincz Andrea 

          A Föld napját először Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeménye-
zésére 1970. április 22-én rendezték meg. Egy i�úsági mozgalomként indult, 
azóta viszont világszintűvé nőtte ki magát, 1990-ben tömegmozgalommá 
vált. Ők látták az ökológiai válság jeleit - a bioszféra pusztulását, az ipari 
szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházha-
tást, az ózonréteg vékonyodását, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, 
az óceánok szennyezettségét, és tudták, hogy ezt vissza kellene fogni.
         A Föld napján való megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy az 
emberiség – és az egyes ember is – mérlegelje, 
hogy kíméletesen bánik-e környezetével, és 
mit tesz azért, hogy a természet és benne az 
ember egészségesebben éljen. 
          Nem tudunk a mai rohanó és hangos 
világtól egy percre sem elszakadni, hogy 
értékelni tudjuk természetünk friss levegőjét, 
csendjét és tisztaságát. Ha pedig esetleg 
halljuk a madarak csicsergését, azt is �gyelmen kívül hagyjuk, mert nincs idő 
értékelni a környezetünk apró hangjait.
        A mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod megvál-
toztatni a világot?” – ez igaz is lehetne. Ha összefognánk, tényleg meg 
tudnánk változtatni a világot, de amíg a többséget nem érdekli a Föld 
állapota, nem lehet jelentős, észlelhető változást elérni.
        A további megélhetőség érdekében muszáj vigyázzunk bolygónkra. 
Talán, ha sok ilyen gondolkodású ember tesz a Földért, a sok kicsi sokra 

megy elven változást tudunk elérni. De ha 
mindenki azzal a gondolattal van, hogy 
„Egyedül nem érek semmit”, nem is 
tudunk segíteni a bolygónkon.
Csak remélhetjük, hogy az emberiség 
észbe kap és megakadályozza ezt az 
észbontó környezeti rombolást.
Védjük a Földünket, hiszen ő az életünk 
forrása!

Szekeres Noémi rajza

Baricz Alma rajza



A FÖLD 
Szekeres Noémi

Mi vagyunk a változtatók,

Segítünk mi, ahol tudunk, 

Gyere, Palkó, tarts velünk, 

A Földet meg kell mentenünk.

Vár a szemét mindenhol, 

Zsákot hozzál, ne zacskót.

Gyűjtsünk sok-sok szemetet, 

Legyünk jó emberek!

  

Én vagyok a Föld

                                                                                                                                Kiss Beáta

Én vagyok a Föld, 

a kék és a zöld,

Te is ott élsz rajtam,

s szemetelsz folyton.

Légy te is zöld,

Vegyél példát a természetről!



Gondolatok  a Föld Napján

Lőrincz Andrea

         A Föld napját nem csak ünnepelni kell! Sokkal inkább egész évben úgy 

kell viselkednünk, úgy kell élnünk, hogy szűkebb és tágabb környezetünkben 

óvjuk a növényeket, fákat, madarakat,  állatokat.

        Sajnos, úgy tekintünk a Föld forrásaira, mintha végtelenek lennének, de 

egyáltalán nem azok. Úgy viselkedtünk, viselkedünk, mintha utánunk nem 

jönne senki, mi lennénk az utolsó emberek a Földön. Gátlástalanul kizsákmá-

nyoljuk a föld gyomrában rejlő ásványkincseket, pazaroljuk a tiszta vizet, sőt 

mi több, szennyezzük is óceánjainkat, tengereinket, folyóinkat, tavainkat.

Mándoki Balázs Imre:   Körtánc



Drága Földünk…

Madarász Kitti

Egy csepp, két csepp,

A Földön értékes csepp

Most kell, hogy észrevedd,

Sok van mit megtehetsz.

Drága Föld, mely sokat küzdött értünk, 

De mi ennek ellenére soha el nem fértünk.

Drága Föld, mely sokat kellett sírjon,

E sok terhet bárhogy is el kellett bírjon.

Gál Anna rajza



Miért fontos az elektromos és elektronikai hulladékok szelektív 
gyűjtése?

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak mennyisége évről 
évre jelentős mértékben növekszik. A készülékekben található veszélyes anya-
gok komoly környezeti problémát jelentenek, ártalmatlanításuk csak szaksze-
rű hulladékkezelési eljárással lehetséges. Az elektromos berendezések hulla-

dékait ezért nem szabad 
települési hulladékként (a 
vegyes háztartási kukába) 
kidobni, hanem szelektíven 
kell gyűjteni, hogy azok újra-
hasznosításra, ártalmatlaní-
tásra kerülhessenek, meg-
előzve így a környezeti káro-
kozást.

A Sövér Elek Szakközépiskolában lehetőségük van a diákoknak az otthonról 
hozott veszélyes elektronikai hulladékokat szelektív gyűjtőkbe helyezni: 
szárazelemeket, villanykörtéket, neoncsöveket és kisebb háztartási gépeket . 
Iskolánk tanulói élnek is a lehetőséggel.

V.A osztály

V.B osztály



A Föld napja!
Székely Dóra

Fák, madarak és vizek, 
Szeresd ember földünket!

Állatok és tengerek
Ne hagyjuk elveszni őket!

Madarak, fák és mezők,
Szeresd, ember, a legelőt!
Ne szennyezd a levegőt,

Mert levegő nélkül elképzelhetetlen élni.

Tiszteld ember,
Amit Isten adott nekünk,
Vigyázzunk a Földünkre,

Mert nélküle az emberiség nem élne!

Gál Boróka:  Játék



Vigyázzunk a Földünkre!
Kis Bernadett

Vigyázzunk a Földünkre, 
Mert csak egy van belőle.

Ha nem vigyázunk, ráfázunk,
Aztán siránkozhatunk.

Örvendjünk, hogy van nekünk,
E csodálatos környezetünk.

Vizeinket tartsuk tisztán,
Ezzel az életünk forog kockán.

Így védjük a Földünket, 
A mi élőhelyünket.

Madarász Réka rajza



A mi Földünk…
Györ�y Bianka

A mi Földünk csodás bolygó,
Benne rejlik erdő és tó.

Halak úszkálnak, madarak repülnek, 
De emberek és növények is élnek.

Ha nem becsüljük meg, 
elveszítjük őt, 

Így nem lesz hol élnünk, 
amiért mi vagyunk felelősek,

Védjük  meg a Földet, 
többé ne szemeteljünk,

Így jobb lesz nekünk, gyerekeinknek, 
sőt még unokáinknak is.

Csak ennyit kell tennünk,
Többé ne szemeteljünk!



Élet a Földön
Fekete István

 A Föld van, hogy éljünk,
Ezért ne féljünk,
De aki szemetel, 

Föld ellen menetel.

A  Földre ügyeljünk,
Mert gyakran szennyezünk,

Földre ki nem ügyel,
Az nagyon rossz ember.

Rossz ember ne legyél, 
Föld ellen ne tegyél,

Állat és ember,
Föld nélkül porszem.

György Bernát: Fent és lent



Mit jelent a fenntartható életvitel?
Vélemények  a VI.B osztályos  tanulók részéről:

• tudatosan  vásárolunk egy fenntarthatóbb jövőért
• a fenntarthatóság egy spórolásszerűség: tusfürdő helyett szappant 
használni, kevesebb ruhát vásárolni, inkább használjuk a régieket
• környezettudatosan élünk , kíméljük a környezetet
• helyi termelőktől vásárolunk
• csak a fontos dolgokat vásároljuk meg, és ne legyen sok csomagolás 
rajta
• zero waste-nulla hulladék – vannak oly boltok, ahol kimérősen vehe-
ted az élelmiszert
• ne kövesd a trendeket, a megunt ruhákat tedd félre, hidd el a divat 
megismétli önmagát
• a ruhákat nem dobjuk ki , hanem a kinőtt ruhákat odaajándékozzuk a 
rokonoknak
• nem költünk sokat ruhákra, ügyelünk a pénzre , hogy kaszálót , erdőt 
lehessen vásárolni
• szelektíven gyűjtjük a hulladékot
• olyan dolgokra költünk , amelyek több ideig eltartanak és hasznosak, 
nem pazarolunk
• biciklivel jövünk iskolába, nem személyautóval

Fülöp Vanda rajza



A Föld
Dezső Sára 

A Föld, ahol élünk
a mi helyünk

Tartsuk tisztán, vigyázzunk rá
Nagyon szép, hurrá!

Vannak, akik nem tisztelik, 
és össze-vissza szemetelik
Azt mondom te ne tedd,
Hisz Ő ad neked életet!

Hegyek, völgyek,tengerek,
Mindegy,mert mind szépek

Te soha ne szemetelj,
Vigyázz rá , soha ne feledd!

Koncsag Brigitta rajza



Csodák
Gál Hajnalka-Viola

A mi Földünk csodákat rejt, 
Zöld erdőt, kék tengert, 
Ellensége is kerekedett, 

A gyárifüst és a rossz emberek.

A gázok harcolnak  az oxigénnel, 
Fekete felhők nagy serege, 

Savas eső kártevése, 
Kihal tőle mindenféle.

Vaszi Zsófia:  Távlat



A Földön élünk
Borsos Hanna

A Földön élünk, 
itt lélegzünk.

A vízből iszunk,
rá kell vigyázzunk.

A fák, a dombok, a hegyek
előttünk elterülnek.

A szemetet nem szabad eldobnunk,
inkább szelektáljunk.

A természetben kint legyünk,
növényeket ültessünk.

Szeressük és gondozzuk, 
rájuk vigyázzunk.

Magyari Réka rajza



Jókai Mór: Ültess fát!

Hogyha másért nem, lombot ád.

Árnyékában megpihenhetsz,

Gondot ő visel reád.

Jó tavasszal nyit virágot:

Messze érzed illatát,

Kis madárka száll reája:

Ingyen hallhatod dalát.

Ültess fát.

(illusztráció)



Vaszi Zsófia:  A rét tündére

A tanulók munkáját Kis Laura tanárnő irányította.

A számban megjelenő fényképeket a Fotókör munkáiból             

válogatta és a lapot szerkesztette Török Károly


