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Dávid



- A kérdésre válaszoló tanulók esetében maximum 40 m2 az egy főre 
jutó lakóterület, amely jónak mondható.



- A válaszolók közül 1 fő családja használ megújuló és nem megújuló 
energiaforrást otthonuk fűtésére.



- Az eredményekből megállapíthatjuk, hogy minden család követi a vízfogyasztást, de víztakarékos 
eszközöket közülük csak egy használ.

- Ökolábnyomunk csökkentése érdekében többet kellene az összegyűjtött esővízzel locsolnunk.



- A válaszadók közül minden család téglaházban lakik, amely azért jó, mert 
természetes anyagból készül, hosszú élettatamú és kevésbbé terheli a 
környezetet. 



A válaszadók többsége normál mennyiségű húst eszik, két főnek, azonban 
kevés a húsfogyasztása, nekik ezen változtatni kellene. 



- Erre a kérdésre adott válaszok eredménye annak is köszönhető, hogy heti öt 
nap az iskolában ebédelünk.



- Nagyon jó dolognak tartjuk, hogy minden család igyekszik helyi 
terméket vásárolni.



- Jó hír, hogy a csoportból a legtöbben kerékpárt használnak, amikor csak 
lehet, így lesz ez a jövőben is.



- A kérdőívet kitöltők többsége gyalog, biciklivel vagy görkorival jár 
iskolába, a többiek úgy csökkenthetnék az ökolábnyomukat, ha ők is 
ezekkel a közlekedési eszközökkel járnak.



- Iskolánk Szolnok kertvárosi részén található, így a gyerekek többsége 
kerékpárral és gyalog érkezik, tömegközlekedést csak akkor használnak 
általában, ha a városba kell menniük.



- A vírushelyzet miatt a válaszadók többsége nem volt nyaralni. 



- Az ökolábnyom csökkenthető, ha nagyobb háztartási beruházásoknál 
energiatakarékos  eszközöket vásárolunk.



- Erre a kérdésre feltett válaszokból látszik, hogy az ökolábnyom
csökkentése érdekében minden család energiatakarékos háztartási 
eszközöket vásárol.



- Ökolábnyomunkat csökkenthetjük, ha tudatosan vásárolunk. Odafigyelünk 
a csomagolásra: nem egyszerhasználatos, eldobható csomagolásban lévő 
árut vásárolunk. 



- A komposztálás sok szempontból hasznos. A szerves hulladékot nem kell 
elszállítani, nem kell hulladéklerakóra elhelyezni, nem kerül feleslegesen 
elégetésre. 

- Emellett a komposztálással a szerves hulladékból értékes tápanyagok 
kerülnek vissza kertünkbe.



- A csoport nagyrésze leginkább a petpalackokat hasznosítja újra.



- A szelektív hulladékgyűjtéssel csönkkenthetjük a háztartási hulladékot.



- A válaszadók ökolábnyomának átlaga: 2,325, mely a világátlaghoz (2,2) 
képest több, de a magyar átlagnál (3,7) kevesebb.
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