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Azken urte hauetan Sanmarko
Mankomunitateak birziklapena
sustatzeko ahalegin handia egin
arren; oraindik hondakinak bereizteko
orduan, asko dago egiteke, ez
baitugu guztiok parte hartzen eta,
gainera, hondakin guztiak ez baitira
berreskuratzen. Ildo horri jarraiki,
oraindik hiritar guztiok ez dugu argi
gure hondakinak nola eta non utzi.
Sanmarko Mankomunitate barnean
bilketa sistema ezberdinak daude, hala
nola, Oiartzun, Usurbil eta Hernaniko
udalerrietan atez-ateko sistema dago.
Hori horrela izanik, udalerri bakoitzean
dagokion sistemaren arabera erantzun
beharko da ondorengo taula.
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SANMARKO MANKOMUNITATEKO LEHEN HEZKUNTZAKO
IKASTETXEEI ZUZENDURIKO PREBENTZIO KANPAINA
Kanpaina honen helburu nagusiena hondakinen sorreraren inguruko ezaguerak eta hiri-hondakinen prebentzioa
(murrizketa eta berrerabilpena) azpimarratzea da. Bakoitzak taulan ageri diren kg zabor sortzen ditugu:

URTEA

2007

2008

2009

2010

KG/BIZT/URTEA

459,3

446,3

434,9

421,8

KG/BIZT/EGUN

1,26

1,22

1,19

1,16

Urteotako bilakaerari erreparatuz gero, kantitateak gutxitzen doaz. Beraz, bide hau jarraitzea espero dugu!
GARBIGUNEA
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Demagun egun batean gutako bakoitzak sortzen dugun zabor guztia eskolara ekartzen dugula.
Zenbat pisatuko luke gure zabor poltsak? 1,16 kg.
Osatu zerrenda bat zure ustez poltsan azalduko liratekeen gauzekin.
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Nahiz eta zuen udalerrian materia organikoa biltzeko sistema oraindik ezarri gabe dagoela jakin, Sanmarko Mankomunitatean dauden bi
bilketa sistema ezberdinak aurkezten dira.

Zerrenda:

janari hodarrak (fruta azalak, hezurrak...), hautsitako margoak, behin erabili eta botatzeko
mukizapiak, arkatzei punta ateratzeko hondarrak...

Gurasoentzako eskutitza
Gurasoentzako eskutitza, kanpainan proposatzen den beste ekintza bat da. Kanpaina egin ostean, helburua, batetik, ikasleek zer barneratu
duten ikustea da eta, bestetik, murrizketaren aurrean nolabaiteko konpromisoa hartzea. Eskutitzan, alde batetik gurasoentzako murrizketa
lantzeko aholkuak agertzen dira eta, bestetik, ikasleak eskutitza idazteko tokia dago.
Gure proposamena ondoren agertzen den eskema arbelean idaztea da, nolabait eskutitzaren helburua betetzen dela ziurtatzeko.
• Sarrera: zenbat zabor sortzen dugun aipatzea.
• Helburua: sortzen dugun zabor kopurua murriztea.
• Nola lortu: erosketa zerrenda egina eramatea, orga edo karrotxo gurpilduna erabiltzea, produktuak soltean erostea, bilgarri gutxi
duten produktuak aukeratzea, behin eta berriro erabili daitezkeen produktuak aukeratzea (erabili eta botatzekoen ordez), errezetategia
erabiltzea janari hondarrekin plater berriak sortzeko...
• Konpromisoa: idazlanean ikasleak konpromiso bat hartu behar du. Gurasoei laguntza eskatzen die bere konpromisoa aurrera eraman
ahal izateko.
• Proposamena: hurrengoan erosketak egitera laguntzea, erosketak egitera joatea...
Hona hemen sarreraren adibide bat:

Kaixo ama eta aita!
Esan digutenez, gutako bakoitzak urtean 421,8 kg zabor sortzen ditugu, hau da, egunean 1,16 kg. Hauetatik batzuk
birziklatzera bidaltzen ditugu, baina ez da nahikoa, badugu zeregina! Sanmarko Mankomunitateko pertsona batzuk
etorri dira eskolara zabor gutxiago nola sortu azaltzera, egunero sortzen dugun zaborra arazo bat baita. Adibidez, sobera
geratzen den janariarekin plater berriak sortzeko, errezetategia erabiltzea animatu gaituzte...
Eskutitza gurasoei elarazteko bi bide daude: bat postaz bidaltzea eta bestea zuzenean ikasleak etxera eramatea.
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Geuk egindako zukua
Zein da zure ustez, sortzen dugun zaborrari
begira, aukerarik egokiena?

A
D
B
C

C

Litro 1eko brika

A

D

20 cl-ko brikak

3 litroko plastikozko ontzia

Ontziratutako zukuen artean, zein kasutan
gastatzen dugu diru gehiago?
Kontuan izan, zenbat eta hondakin gehiago
sortu, produktuak garestiagoak direla.

C

Aukerarik egokiena. Beste aukera guztietan zukua ontziratua dago. Modu honetan sortzen den hondakina laranja azala da, materia
organikoa, konposta egiteko erabil daitekena. Horrela erabiliz gero ez litzake hondakinik sortuko.
3 litro zumo edateko, sortzen dugun hondakina plastikozko ontzia da, birziklagarria. Poliesterra izeneko zuntza lortzen da bertatik.
3 litro zumo edateko, litro bateko 3 brick ontzi behar ditugu. Brick ontzia kartoiez, plastikoz eta aluminioz osatuta dago.
3 litro zumo edateko, 20 cl-ko 15 brick ontzi behar ditugu. Kasu honetan, sortzen dugun hondakin kopurua handia da. Hau da guztietan
aukerarik desegokiena.
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www.sanmarko.net

A

Ondorengo orrietan guzti honen inguruko informazioa izango duzu aztergai. Ordenatu garrantziaren arabera
ondorengo hitzak (1, 2 eta 3) zenbakiak idatziz. Kontuan hartu honako araua.

2.

Berrerabili

3.

Birziklatu

1.

Murriztu

Arau hau Europako Komunitateko Estrategi batek ezarri zuen 1989. urtean. 1996an Estrategiaren berrikuspenak, araua berretsi zuen.
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3. pausoa
Idatzi bakoitzari
a
zioa. 2. pauso
ohitura.
bakoitzak duen
dagokion puntua
ik
Borobildu asle

Ariketa honetan ikasle bakoitzak bi gauza egin behar
ditu planteatutako egoera bakoitzean: lehenengo, aukera
bakoitzak sortzen duen hondakina idatzi behar du,
eta ondoren, berak daukan ohitura borobildu. Lan hau
bukatutakoan, irakasleak arbelean apuntatuko du kasu
bakoitzaren puntuazioa behean proposatutako eskemaren
arabera. Ondoren, laukitxoan ikasleak bere ohiturari
dagokion puntuazioa jarriko du eta batura egin.

Etxeko lanak egin behar ditugu, matematikako ariketak.
Orri bat hartu dugu:

3

Aukera desegokiena. Klorodun papera
(paper txuria) izateaz gain alde bakar
batetik idatzi du.

2

Bigarren aukera. Paper birziklatua da baino
alde bakar batetik idatzi du.

1

Aukera egokiena. Paper birziklatua da eta bi
aldeetatik idatzi du.

Etxean fruta zati batzuk soberan dauzkazu.
Zer egingo duzu zati horiekin?

3
1
2

Aukera desegokiena. Hondakina sortzen
dugu.
Aukera egokiena. Mazedonia egiten badugu
ez dugu hondakinik sortzen.
Bigarren aukera. Konpostatzen badugu
hondakina ongarrian bihurtzen dugu.

Zure lehengusu txiki baten urtebetetzea da eta opari bat
egin nahi diozu...

Kantinplora.
.......
........................
Hondakina: ......
..
...
...
...
...
...
...
...
........................
tila.
0,5 litroko ur bo
.......
........................
...
...
:
Hondakina
..
...
...
...
...
...
...
...
........................

1. pausoa
edo
Idatzi produktu
ak
itz
ko
egoera ba
sortzen duen
hondakina.

Frekagarri lata.
.......
........................
Hondakina: ......
..
...
...
...
...
...
......
........................

Arratsaldean hondartzara joango gara. Askaria
motxilan sartzeko gogorarazi dizute gurasoek...

2

Aukera desegokia. Plastikozko
bildukia du.

3

Aukera desegokiena. Aluminiozko
bildukia du.

1

Aukera egokiena. Behin eta berriro
erabili daiteke eta ez du
hondakinik sortzen.

Mendira txango bat egitera goaz bihar. Horretarako,
motxila prestatu dugu: ogitartekoa, jogurta, txokolatea,
ura...

1
2
3

Aukera egokiena. Ez du hondakinik
sortzen eta behin eta berriro erabili
daitekeen produktua da.

Bigarren aukera hau izango dugu. Botila
eta tapa sortzen dira hondakin bezala
baina biak birziklagarriak dira.
Aukera desegokiena latak duen
aluminioagatik. Naturatik lortzeko energia
gastu eta ingurumen inpaktu handia
sortzen da.

Gurasoek ogia erostera joateko esan dizute.
Zein modutan eramango duzu ogia etxera?

2

Aukera desegokia. Papera ez da
beharrezkoa eta hondakin bat sortzen
dugu.

3

Aukera desegokiena. Plastikozko poltsak
erabiltzean hondakin asko sortzen dugu.

1

Aukera egokiena. Poltsa berrerabilgarriak
behin eta berriz erabili daitezke.

Zure urtebetetze festa antolatu behar duzue etxekoek.
Guztira 15 haur bilduko zarete. Zein motatako baxera
erabiliko duzue?

1

Aukera egokiena ez duelako hondakinik
sortzen, jostailu bera baino ez.

1

2

Bigarren aukera. Bateria errekargableak
behin eta berriz erabili daitezke.

2

3

Aukera desegokiena. Pila arruntak erabili
eta botatzeko produktua izateaz gain, ez
da birziklagarria.

3

Aukera egokiena behin eta berriz erabili
daitezkeelako.
Bigarren aukera. Erabili eta botatzeko
produktua da.
Aukera desegokiena. Erabili eta
botatzeko produktua izateaz gain, ez da
birziklagarria.
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Edalontziak
Mukizapiak
Zerealak
Madalenak
Ogia
Patata
zorroa

Laranjak
Azeitunak
Gailetak
Edateko
yogurta
Txokolatea
Mermelada

Ikasleei puntuazioa eman eta batura egin ostean, sortutako zabor poltsa 3
mailatan banatuko dugu:
18-21 puntu artean lortu dituztenak, hauek dira zabor gehiena sortzen
dutenak. Hauek zaborra murrizteko ahalegin berezia egin beharko dute.
14-17 puntu artean, sortzen duten zabor poltsa ez da handiegia baino oraindik
gehiago murriztu dezakete.
7-13 puntu artean, nahiz eta bide onetik joan, adi egon behar dute.
Animo!

7-13 puntu
14-17 puntu
18-21 puntu
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Tailer honekin berrerabilera
bultzatu nahi dugu. Helburua
brik ontzi bat arkatz-ontzi
edo pintzak gordetzeko ontzi
batean bihurtzea da. Material
honekin batera, orri solte batean tailer hau
burutzeko beharrezkoa den kanpainako
logoaren siluetaren oinarria ematen dizugu.
Behar den materiala:
- Ikasle bakoitzeko brik ontzi bat (garbia).
- Logoaren oinarria.
- Koloretako
margoak.
- Kola.
- Guraizeak.
Lehenik eta behin
ikasleei oinarria
banatuko diegu
fotokopiatua edo
kalko bitartez,
beraiek kopiatu ahal
izateko. Brik garbia hartu eta erditik
moztuko dugu. Ondoren, banatutako oinarria
nahi duen modura margotu, moztu eta brik
ontzian aurrealdean eta atzealdean itsatsi.
Dagoeneko prest dugu ontzi berria
pintzak, arkatzak...sartzeko!
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Bigarren eskuko merkatuen helburua gauzak berrerabiltzea da, produktuen
bizitza luzatuz. Hondakin gutxiago sortzen da modu honetan eta gure
beharrak zein beste batzuren beharrak asetzeko dirua lortzeko modu
bat izan daiteke. Bigarren eskuko merkatua egiteko bi aukera eman nahi
dizkizuegu:

A Eskolako jai eguna edo beste edozein egun aprobetxatzea ekitaldi hau egiteko.

1- Gurasoei eskutitza bidali bigarren eskuko merkatuaren asmoa azalduz. Eskutitzean aipatu
aukeratuko duten produktua, jolasa, liburua, musika, kiroletako materiala... izan behar duela.
2- Ikasle bakoitzak fitxa lantzen ari garenean bigarren eskuko merkatura ekarriko lukeen
produktua pentsatuko du gurasoen laguntzaz.
3- Ikasleek produktua eskolara ekarriko dute.
4- Produktuari prezioa jarriko dio ikasleak.
5- Lortutako dirua zertan erabili pentsatu eta taldean adostu behar dute (ONG bati eman...).
6- Irakasleak produktu guztiak sailkatu egingo ditu: jolasak, liburuak, musika...
7- Aukeratutako egunean, merkatua antolatu (beste ekintza bat balitz bezala).
8- Ikasleak gurasoekin hurbilduko dira merkatura.

B Beste era bat modu birtualean egitea da.

1- Lehenik eta behin bigarren eskuko merkatura ekarriko lukeen produktua pentsatu beharko
luke bakoitzak.
2- Bost talde osatu eta talde bakoitzak beraien produktuetatik bigarren eskuko merkatu
birtualean zein jarriko duten erabaki beharko dute.
3- Produktua saldu, oparitu edo trukatu egin daiteke. Zer egin taldeak erabakiko du.
4- Interneten www.merka2sanmarcos.org helbidean sartu.
5- Ezkerretara dagoen laukian “alta egin” sakatu.
6- Eskolako eta irakasle/tutorearen datuekin sarrera orria bete eta bidali.
7- Idatzitako e-mailean erabiltzaile eta pasahitza kodeak jasoko dituzue.
8- Laukian “erregistratutako erabiltzaile gisa sartu” sakatu eta erabiltzaile eta pasahitza
idatzi.
9- Iragarkia sartu eta bidali.

