
ZÖLD ISKOLATÁSKA

PROGRAM AZ EGÉSZSÉGES ÉS KÖRNYEZETBARÁT ISKOLASZEREKÉRT

Kedves Szülők!

A tanulás során felhasznált tanszerek, anyagok, eszközök sokszor 
tartalmaznak  az  egészségre,  a  környezetre  veszélyes  anyagokat.  Mégis 
kaphatóak a kereskedelemben, mert  az ilyen anyagok általában csak az 
egészségügyi határérték alatti mennyiségben vannak jelen. Azonban ezek 
hosszú  távon  felhalmozódhatnak  a  szervezetben  és  egészségkárosítást 
okozhatnak.  Egyes  emberek  érzékenyebbek  bizonyos  anyagokra,  ezért 
náluk  már  sokkal  hamarabb  jelentkezhetnek  a  problémák.  Gyakran 
előfordul  az  is,  hogy  felhasználásuk  során,  elhasználódásuk  után  sok 
felesleges  és  sokszor  veszélyes  hulladék  képződik.  Ezért  nagyon 
körültekintően  kell  eljárnunk  az  "iskolatáskák"  feltöltése,  a  bevásárlások 
során!

Iskolánk  a  „ZÖLD  ISKOLATÁSKA”  program  keretében 
tanulmányozta  a  jelenlegi  tanszerpiacot.  Tapasztalatainkat  tablókon  és 
internetes  oldalakon  összegeztük.  Kérjük  Önöket,  hogy  az  alábbi  rövid 
ismertetőt  gyermekeikkel együtt  olvassák el  és ha módjuk van rá,  akkor 
látogassák meg honlapunkat is ahol részletesebb értékelést olvashatnak a 
ma  kapható  iskolaszerekről.  Csak  mindezek  után  fogjanak  hozzá  a 
szükséges írószerek beszerzéséhez.

Kedves Gyerekek!

Eljött  az  idő,  hogy  tudatosan,  környezetvédőhöz  méltóan  válogassátok 
össze jövő évi tanszereiteket. Nézzük közösen át, mi fér bele egy igazi zöld 
iskolatáskába!
Táska:
Válasszatok  olyat,  amit  a  hátadon  vihettek,  testméreteteknek  megfelelő, 
gondosan  kialakított,  kényelmes  és  praktikusan  pakolható.  Kerüljétek  az 
egyoldalas  válltáskát,  mert  ez  gerincferdülést  okozhat.  Lehetőleg  jó 
minőségű,  tartós,  strapabíró  anyagból  készültet  vegyetek!  Előnyös,  ha 
vállpánttal és kézi fogantyúval is el van látva.
Tolltartó:
Keressétek a természetes anyagokból készült tolltartót: bőrt, textilt, fémet! 
Kerüljétek a műanyagokat! A PVC-ből készült tolltartók egészségre ártalmas 
nehézfémeket,  lágyító  és  stabilizátorokat  tartalmaznak.  Lehetőleg  jó 
minőségű,  tartós,  több  évig  használhatót  vegyetek!  Gondoljátok  át, 
mekkorára  van  szükségetek!  A  többemeletes  tolltartó  nagyon 
megnehezítheti a napi cipelnivalótokat.
Füzetek, papírok:
A  papírtermékek  többsége  fából  készül,  ezért  takarékoskodjatok  és 
használjatok újrapapírból készült füzeteket, lapokat! Legtöbb tantárgyhoz az 
induló készletet mi biztosítjuk számotokra az eszközpénzből, az utánpótlást 
is  beszerezhetitek az iskolában,  ha betelik  valamelyik.  Ne dőljetek be a 
színes  mutatós  fedőlapú,  környezetszennyező  technológiával  készült 
füzeteket  gyártó  cégeknek.  Az  ilyen  termékek  sokkal  drágábbak,  akár 
többszörösébe  is  kerülnek,  mint  egy  egyszerű  füzet.  Ti  magatok  is 
díszíthetitek,  beköthetitek használt  magazinok lapjaival,  így aztán igazán 
egyediek lesznek! Írjatok kis betűkkel és a lapok mindkét oldalára, ezáltal 
tovább kitart majd a füzetetek, így értékes fákat menthettek meg.
Ceruzák, tollak, radírok:
A  ceruzák  a  tolltartók  leggyakrabban  használt  darabjai.  Mivel  sokszor 
használjátok, ezért nagyon fontos a helyes választás. Keressétek a natúr, 
festés és lakkozásmentes, ergonómikus (formatervezett) fajtákat. A festékek 
és  a  lakkok  nehézfémeket,  egészségkárosító  anyagokat  tartalmaznak. 
Különösen  akkor  veszélyesek,  ha  rágjátok  is  azokat!  Egy  jó  minőségű 
(lehetőleg  fém)  töltőceruzához  nem  kell  hegyező  sem.  "Természetvédőt 
töltőtolláról..." tartja a mondás. Vegyetek tölthető, vagy cserélhető betétes 
tollakat!  Kerüljétek  az  eldobható  műanyag  tollakat.  A hegyezők  közül  a 
tartós  fémből  készült  példányokat  válasszátok!  Fogjatok  össze 
osztálytársaitokkal és vegyetek egy nagy asztali hegyezőt az osztályba, így 

nem kell  mindenkinek,  minden  nap  cipelnie  a  hegyezőket.  Sok  kicsi 
sokra megy!
Radírok, hibajavítók:
A  természetes  anyagú  a  jó.  Kerüljétek  a  PVC-ből,  műgumiból 
készülteket.  A töltő  és adalékanyagok  káros  anyagokat  tartalmaznak. 
Különösen rossz a mesterséges illatanyagokat tartalmazó! Ezek allergiát 
és asztmát is okozhatnak! Ha hibáztatok, radírozzátok ki, ha nem lehet, 
tegyétek zárójelbe, vagy húzzátok át, de semmiképpen ne használjatok 
hibajavító festékeket, filceket, rollereket. Az elsők tele vannak veszélyes 
anyagokkal, az utóbbiból meg sok szemét lesz. Kerüljétek el ezeket a 
termékeket!
Filcek, zsírkréták:
A filctollak  egy  része  vizes,  más  része  alkoholos  oldószerű  szerves 
festékeket  tartalmaz.  Ezek  sem  a  bőrötöknek,  gőzeiket  belélegezve 
pedig sem a légzőszervrendszereteknek nem tesznek jót. Ha feltétlenül 
erre  van  szükségetek,  akkor  válasszátok  a  vizes  oldószeres  filceket! 
Zsírkréták esetén is törekedjetek a minőségre! Lehet, hogy drágábbak, 
de hosszabb ideig tartanak és szebben fognak.
Festékek:
Az olcsó készletek általában gyenge minőséget takarnak. Keressétek a 
tubusos,  tégelyes,  színenként  cserélhető  márkákat!  Ha  egy  szín 
elfogyott,  akkor  nem kell  egy  teljes  készletet  venni!  Ha a  kupakokat 
rendesen bezárjátok, akkor több évig használhatjátok, így megmarad a 
pénzetek és a környezetetek is jól jár!
Vonalzók, körzők:
A látványos mintás vonalzók jól néznek ki, még divatosak is, de kevésbé 
használhatók.  Sokszor  a  számozás  alig  látszik  a  képektől.  Sokszor 
silány anyagból készülnek, hamar eltörnek. Keressétek a jó minőségű, 
vagy fából készült termékeket! Körzőből is elég egy a tanulóéveid alatt. 
Vegyetek jó minőségű fémből készült, márkás terméket!
Ragasztók:
Természetes ragasztó  anyag a  csiriz.  Sajnos ilyet  nem nagyon lehet 
kapni!  Helyette  keressetek olyat,  ami  vizes  alapú,  stiftes kiszerelésű. 
Kerüljétek  a  gyorsan  párolgó,  egészségre  ártalmas  oldószereket 
tartalmazó ragasztókat!
Csomagolók:
Csak  természetesen!  Füzeteid,  könyveid  takarására,  csomagolására 
használjatok papírt. Egyszer már használt csomagolópapírokat, színes 
újságokat! Kerüljétek a műanyagokat! Különösen a PVC-t! Az öntapadós 
fólia a legrosszabb, mikor már nem kell, nem lehet leszedni. Mikor majd 
leadjátok a papírgyűjtéskor használt füzeteiteket, akkor majd vegyétek le 
a  műanyag  borítókat,  ezek  ugyanis  nem kívánatosak  a  papírgyártás 
során.
Tízórai:
A tízórai, az ebéd és az uzsonna csomagolásánál ügyeljetek arra, hogy 
ne kelljen egyszer használatos anyagokat alkalmazni. Törekedjetek a jó 
minőségű, tartós dobozok, palackok használatára.  Így nem keletkezik 
felesleges hulladék. Vásároljatok nagyobb kiszerelésű gyümölcsleveket, 
ásványvizeket  és  azokat  töltsétek  az  italos  üvegetekbe.  Hozhattok 
gyógynövényekből főzött teát, de egyszerű csapvizet is. Ha van otthon 
használt PET-palack, akkor az is sokszor használható italcsomagolás.
Egyebek:
Számológép, világító toll, elemes hegyező,.... Csupa felesleges dolog! 
Számolj  fejben,  de  ha  már  mindenképpen  gépet  használtok,  akkor 
legalább napelemeset vegyetek. Az ilyen napközben tölti a benne lévő 
telepet, este pedig erről az akkuról működik. Az ilyen típus akár 5-6 évig 
is működik elemcsere nélkül.

Találkozunk szeptemberben, amikor belekukkantunk majd táskáitokba!
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