
 

 
Ez a gyakorlati feladat bemutatja a hulladék újrahasznosítás fogalmát, elhasznált 
papír összegyűjtése és új formában való hasznosítása által: megépítjük saját 
hulladék újrahasznosítónkat. 
 

 
Minden európai kitermeli a saját papírhulladék mennyiségét éves szinten, melytől 
valahogy meg kell szabadulni. Ez legtöbbször annak elásását, elégetését, vagy a 
környezet egy elszigetelt részén való elhelyezését jelenti. Egyszer úgyis el 
fognak fogyni a szemétlerakáshoz megfelelő helyek. A helyzetet úgy tudjuk 
enyhíteni, ha újra hasznosítjuk azokat az anyagokat, melyeket jelenleg eldobunk.  
 

 
 
Ennek a feladatnak az elvégzése kb. 2 órát fog igénybe venni, és megint harminc percet 
a második napon (egy napos szárítást követően). 
 

 
 
A hulladékgazdálkodás modul C-Tesztjének résztvevői 
 

 
 
Ennek a gyakorlati feladatnak a célja bepillantást nyújtani az újrahasznosítás világába, 
és hogy közelebbről megismerkedjünk ezzel a fogalommal.  
 

 
 
Látni fogjuk, hogyan is történik a papír újrahasznosítása, és megtanuljuk azt, hogy ha 
nagyüzemileg végezzük, akkor nagyon sok papírt tudunk megtakarítani és fát 
megmenteni a kivágástól, ez által pedig óvjuk a természetet.  
 

 
 

 Ez a papír más, mint amit az iskolában, vagy irodában használunk? 

 Hogyan tudunk személyesen segíteni abban, hogy több papír kerüljön 
újrahasznosításra iskolánkba/cégünknél? 

 Összességében ennek milyen lenne a környezeti hatása? 
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Ld. szükséges eszközök 
 

 
 

1. Aprítsuk fel a papírt egy vödörbe és hagyjuk ázni egy éjszakán át. 
2. Fakanál használatával pépesítsük meg a papírt (a fölösleges vizet öntsük le). 
3. Tegyük a pépet egy tálba (lehetőlég téglalap alakúba), aztán tegyünk hozzá 

ugyanakkor térfogatú vizet, és keverjük össze.  
4. A hálót vágjuk akkorára, emekkora papírlapra szükségünk van vagy akkorára, 

ami belefér a tálba. 
5. Csúsztassuk, a hálót a tálba aztán vegyük ki egy réteg péppel rajta. 
6. Tegyünk egy darab papírt egy tiszta 

felületre. Aztán tegyünk a papírra egy 
netszívó szövetet. Tegyük a hálót a 
ruhára, úgy hogy a pépes oldal legyen 
alul. Egy precíz átfordító műveletet 
igényel! 

7. Nyomjuk a hálót keményen lefelé, 
majd óvatosan fejtsük le a pépről. 
Tegyünk felülre még egy netszívó 
szövetet. Ezt tegyük meg 6-7 szer, 
amíg el nem fogy a pép. 

8. A pép-ruha tortánkat fedjük le egy 
újsággal és súlyozzuk le.  

9. Néhány óra elteltével szedjük szét, és 
terítsük ki a papírokat száradni. 

10.  
 

 
 
Kis csoportokban lehet elvégezni a gyakorlati 
feladatot 
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