Környezetvédelmi kvíz
Mennyire vagy zöld?
1. Használsz a lakásban energiatakarékos égőt?
a) Egy-két darabot.
b) 50 %-ban energitakarékos égőt használok.
c) 75 %-ban energiatakarékos égőt használok.
2. 2 km-nél kisebb távolságot...
a) autóval teszek meg.
b)tömegközlekedéssel teszek meg.
c) gyalog, vagy kerékpárral teszek meg.
3. A szelektív hulladékgyűjtésre ..
a) nincs időm. Egyébként is - összeöntik.
b) próbálok odafigyelni. Ha van rá lehetőségem,
elviszem a papírt és a PET palackot a gyűjtőkonténerbe.
c) mindig figyelek. Komposztálok is.
4. Ha kifogyott az elem...
a) kidobom a kukába.
b) külön teszem, ha lesz időm elviszem a gyűjtőbe.
c) felteszem tölteni. Csak tölthető elemet használok.
5. Vásárláshoz...
a) nem cipelek szatyrot, úgyis adnak.
b) viszek szatyrot, de általában a kocsiban felejtem. Nem baj, majd legközelebb!
c) mindig van nálam szatyor. Minden táskámba tettem egyet.

6. A bevásárlást legszívesebben.....
a) szupermarketben intézem - ott mindig van valami jó kis akció.
b) a sarki boltban intézem, ott már mindenkit ismerek.
c) a piacon végzem, ott kistermelőtől vásárolok amit csak lehet.

7. A jó tisztítószer...
a) MINDEN baktériumot elpusztít!
b) nem drága és hatékony.
c) természetes összetevőket tartalmaz, nem terheli a környezetet.

8. Bioterméket...
a) nem veszek. Ronda és kukacos. És bio egyáltalán???
b) veszek, ha csak tehetem. De sajnos túl drága :(
c) vásárolok mindig.

9. Az ivóvizet ...
a) palazkozva veszem. Az a biztos.
b) a csapból engedem.
c) megszűröm, úgy használom.

10. Lefekvés előtt...
a) kikapcsolom a tévét.
b) kikapcsolom a tévét és a számítógépet.
c) kikapcsolm a tévét, a számítógépet, a monitort és kihúzom a telefontöltőt a konnektorból.

Hogyan sikerült?
•

Ha a legtöbb válasz a)

Hát... van hova fejlődni. Ne légy ilyen szkeptikus. Lehet, hogy csak a lustaságod
leplezed vele? Mert az biztos, hogy a zöld élet egy kicsit fáradalmasabb, de hidd el megéri!
Próbálj először kis lépésekben zöldülni. Válassz ki egyet a fenti 10 kérdésből és próbáld
következetesen betartani a b, legjobb esetben a c választ. Remélem rákapsz! Nem fogod
megbánni!
•

Ha a legtöbb válasz b)

Jó úton jársz. Csak így tovább. Látod és érted hogy mit jelent zöldnek lenni, de nem mindig
jönnk össze a dolgok. Egy csomó minden pusztán odafigyelés kérdése. Tagadhatatlan
azonban, hogy vannak dolgok - például a bio termékek - amikhez sajnos nem elég a
lelkesedés, anyagi forrás is szükséges. Igyekezz továbbra is megtenni minden tőled telhetőt a
környezet védelméért.
•

Ha a legtöbb válasz c)

Gratulálok! Te tökéltesen zöld vagy! Bátran oszd meg velünk a tapasztalataidat,
módszereidet!
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