Redesign kiállítás a Czabán Általános Iskolában
A Humusz Szövetség Redesign pályázatot írt ki 2016. szeptemberében,
melynek keretében az iskolában fellelhető régi, már nem használt tárgyakból
kellett használati vagy dísztárgyakat készíteni. 10 fős csapatok munkáit várták.
Ennek a pályázatnak a nyereményként a Humusz Szövetség Redesign
kiállítása látható a Czabán Általános Iskolában (1153, Bp., Széchenyi tér 13.)
2017.02.24. 12:00-ig.
Mivel szülőként és pedagógusként is fontosnak tartom az újrahasznosítást, így
megpróbáltam

az
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több
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eljuttatni
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gondolatnak a jelentőségét.
Ennek

érdekében

igyekeztem

a

tízfős

csapatot

több

korosztályból

összeállítani. Kicsik és nagyok együtt munkálkodtak a projekten. Az ötlet is a
gyerekektől származott.
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapos mozgásra. Többféle
sportágban kipróbálhatják a tanulók tudásukat. Ezért is akad jó néhány
elhasznált sporteszköz az épületben, ami eredeti funkcióját már nem tudja
betölteni. Ezek közt kutakodva leltünk rá egy „nyugdíjazott" pingpongasztalra.
Mivel iskolánk életének szerves része a szelektív hulladékgyűjtés is, így
kézenfekvő volt az ötlet, hogy néhány — a diáktársak által kidobásra ítélt PET
palackot is hasznosítsunk munkánk során.
Csapatunk munkamegosztásban dolgozott. Szerencsére vannak köztünk
olyan tanulók, akik kézügyességük révén szép és ötletes felirattal látták el
munkánkat.

Karbantartónk

segítségével

fából

tartókat

vágtunk.

Ezek

festésében még legkisebb csapattagunk is lelkesen tudott segédkezni.
Míg a festés száradt, addig előkészítettük a kiürült Coca Colás palackokat
(amit a műanyagos szelektív hulladékgyűjtőben leltünk) virágcserépnek.
Kimostuk, megszárítottuk őket. Nem díszítettük semmivel, ezzel is felhívva
társaink figyelmét arra, hogy egészségesebb dologra is fel lehet használni
ezeket a palackokat, nem csak egészségtelen italok tárolására.
A palackok oldalát kivágtuk,

és

földet helyeztünk

bele. Fűszer- és

gyógynövényeket ültettünk el bennük. Kétoldalas ragasztóval felerősítettük a
palackokat a kis tartópolcokra. Így készült el az iskola ökofala, melyet az
intézmény vezetője 2016. október 19-én ünnepélyesen átadott az iskola
tanulói és dolgozói részére.
A növények további ápolásáról kis csapatunk rendszeresen gondoskodik a
jövőben is.

A csapat tagjai:
Gyenei Manó 4.b
Várkonyi Zsófia 5.o
Wang YujiaHua 6.o
Wu Siyuan 6.o
Hagymási Attila 7.o
Herczeg Kiara 7.o
Bacsó Flóra 8.o
Dobos Aiexandra 8.o
Nagy Franciska 8.o
Schmidt Enikő 8.0
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