Žaliųjų akinių paslaptis
Toli, labai labai toli, už dešimties tūkstančių ežerų ir upių, jūrų ir
marių, kalnuose gyveno maži žalios spalvos žmogeliukai. Jų karalystėje,
kaip ir mūsų Žemėje, švietė saulė, augo žolė ir medžiai, čiurleno upelis.
Prie upelio kalnų papėdėje ramiai sau žolę rupšnojo avytės, dūzgė bitės,
medžiuose lizdus suko margaspalviai paukščiai. Įdomiausia tai, kad žalieji nykštukai galėjo ne tik susikalbėti tarpusavyje, bet mokėjo kalbėtis
su skraidančiais drugeliais, avytėmis, net ir medžiais, vandeniu bei žole.
Mokėjo pakalbinti ir vėją, todėl visada žinodavo, kada bus lietaus ir per
lietų slėpdavosi moliniuose savo nameliuose.
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Šią karalystę valdė žynys Nakas, kuris turėjo ilgą ilgą barzdą ir žalius akinius. Juos visada nešiodavo ant savo didelės nosies, tuo pabrėždamas savo išmintį ir valdžią. Nors Nakas buvo labai išmintingas, tačiau
nežinojo, kad ant jo nosies pūpsantys akiniai yra stebuklingi. Iš kur jam
žinoti? Kiek metų gyveno, tiek metų akiniai tupėjo jam ant nosies ir tiek.
Tačiau vieną dieną išdykėlis vėjas sugalvojo pajuokauti ir rimtai nusiteikusiam Nakui papūtė tiesiai į nosį.

Ir spėkite, kas atsitiko? Akiniai pradėjo skristi, paskui save tempdami
šeimininką. Juokinga? Oi, nė kiek. Mažos Nako akytės net užsimerkė iš
baimės. Nežinia, kiek laiko jis skrido, kai staiga bumptelėjo ant didžiulio
kalno. O žalieji akiniai tik šlept ir vėl atsirado ant žmogeliuko nosies.
Nakas lengviau atsiduso: gal gimtieji namai? Tačiau ši iliuzija greitai
išsisklaidė.
- Fui, koks nemalonus kvapas, kas čia smirda? Kas čia taip dvokia?
- žmogeliukas susiraukė ir užspaudė sau nosį.
Jau turbūt supratote, kad NAKAS pakliuvo į atliekų sąvartyną.
Sąvartynas – įvairių atliekų kaupimo vieta. Ir ne bet kur į sąvartyną, o
Lietuvoje. Keista, bet tai tiesa.
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Nakui reikėjo viena ranka laikyti užspaustą nosį, o kitos rankos
mažu delniuku užsikišti abi ausis, nes iš šio milžiniško daiktų kalno sklido daugybė gailių balsų. Gailiais balsais dejavo ir verkė palikti, vienatvei pasmerkti, nereikalingi žmonėms daiktai.
Turbūt atsimenate, kad žalieji nykštukai girdėjo ir suprato paukščių,
žemės, vandens, vėjo, medžių ir net daiktų kalbą.
- Jūs kalbate visi vienu metu, todėl jūsų nesuprantu - kalbėkite po
vieną, - įsakė Nakas. Kadangi jis buvo žynys, jo klausė ir čia. Kalbos sąvartyne tuoj pat nutilo. Pirmiausia prabilo Knyga:
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- Aš kalbėsiu pirma, nes aš žinau daugiau už visus čia esančius
daiktus. Daugybę metų gyvenau pas žmones, jiems tarnavau, tačiau vieną dieną pakliuvau štai čia ir tapau niekam nereikalinga, - savo graudžią
istoriją pradėjo Knyga. – Žaliasis žmogeliuk, nupiešiu tau ženklą, o tu
turėsi jį nuspalvinti. Tokiu būdu sužinosi daug įdomaus apie mane ir
mano giminaičius.

Nuspalvinkite langelius su dviem taškeliais žalia spalva
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- Ar žinai, kad viena iš rodyklių simbolizuoja atliekų rūšiavimą,
kita – atliekų perdirbimą ir trečia – naujo daikto įsigijimą iš perdirbtos
medžiagos. Tikriausiai žmonės pamiršo, kad mane galima daug kartų
skaityti, o vėliau perdirbti ir vėl gauti naują knygą. Jei pažvelgsi aplinkui,
pamatysi, kad šiame kalne ne aš viena išmesta ir nereikalinga. Čia taip
pat verkia mano broliai žurnalai, laikraščiai, sąsiuviniai. Ir visi jie čia pasmerkti dūlėti. Jei žmonės rūšiuotų, tai iš senų, knygų, žurnalų, kartono
dėžių būtų galima pagaminti daug gerų daiktų: popierinių servetėlių,
tualetinio popieriaus, naujų knygų ir žurnalų, sąsiuvinių, popieriaus rašymui. O kiek būtų išsaugoma medžių.

Suskaičiuokite, kiek viena tona perdirbtų popieriaus atliekų išsaugo
medžių.
Aplinkoje popierius suyra per 2-6 metus.
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Popieriui gaminti pasaulyje kasmet sunaudojama per milijoną medžių.
- Oho, - susiėmė už galvos mažylis Nakas. - Tai labai blogai. Jei taip bus
ir toliau, mano karalystėje taip pat nebeliks medžių. O kur ganysis mano
avys? - susirūpino žynys.
- Mus visus gali išgelbėti MĖLYNASIS konteineris. Norėčiau tave su juo
supažindinti, bet nežinau, kaip jį surasti. Gal tu žinai teisingą kelią, kuris
nuvestų prie MĖLYNOJO konteinerio?

Mėlynas esu,
popierių pietums kemšu
kuo daugiau kartoninių dėžių
ir knygelių išmestų,
pilvas mano nereiklus
popierius labai skanus
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MĖLYNASIS konteineris paaiškino Nakui:
- Aš mielai valgau nereikalingus žurnalus, laikraščius, kartoną, rašomąjį popierių, sąsiuvinius. Jei ant mano pilvo parašyta ar nupiešta,
tuomet man galite atnešti kartonines pieno, sulčių, kitokių gėrimų
pakuotes. Šios pakuotės vadinamos kombinuotomis ir jos dažniau metamos į PLASTIKO konteinerį.
O nuo naudotų tapetų, servetėlių, popierinių nosinių, traškučių pakelių
man pilvą suskaustų.
Lipdukų lape suraskime tuos daiktus, kuriuos galime mesti į mėlynąjį (popieriaus) konteinerį.

Tinkami mesti daiktai: laikraštis, knyga, išlankstyta dėžutė.
Netinkami daiktai: plastikinis maišelis, bulvių traškučių pakuotė,
tapetai, servetėlės, neplauta jogurto pakuotė.
– Man gaila daiktų, kurie dejuoja ir aimanuoja ant šito kalno. Aš
juos išrūšiuočiau, ir šitaip išgelbėčiau. Bet kaip man atskirti, kuriuos
daiktus iš šio sąvartyno galėčiau mesti į MĖLYNĄJĮ konteinerį? – paklausė mažasis Nakas.
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Nuspalvinkime mėlyna spalva popieriaus atliekas.
- O kas čia cypia tokiais plonais balseliais? – paklausė žynys NAKAS.
- Čia mes, - plastiko atliekų vardu atsiliepė į sąvartyną pakliuvęs iš plastiko pagamintas pieno butelis. - Mūsų čia daug: įvairių butelių, butelaičių, maišelių, indelių, žaislų.
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- Mes čia pasmerkti verkti ir dejuoti dar 500 metų, kol suirsime.
Jeigu mus perdirbtų, vėl tarnautume žmonėms. Iš perdirbto plastiko vėl
galima pagaminti plastikinius maišelius, baldus, marškinėlius ir net kojines bei batus, - savo reikalingumu nei kiek neabejojo plastikinis butelis. -1 kg. perdirbtos plastmasės duoda tiek pat perdirbtos plastmasės
žaliavos.
Surinkime visus plastiko gaminius ir keliaukime pas GELTONĄJĮ konteinerį.

Aš geltonas ir gražus
linksmas, kai sotus.
Valgau butelius ir maišiukus,
plastikinius žaisliukus.
Ar jūs žinote, draugai,
mėgstu valgyti sausai,
man neduokit butelių riebaluotų, neplautų,
o kad tilptų man daugiau,
butelius suspauskite tvirčiau.
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Į GELTONĄJĮ (plastiko) konteinerį mes metame plastikinius vaisvandenių, mineralinio vandens butelius, švarius plastikinius aliejaus
butelius, švarias plastikines dėžutes, indelius, maišelius, žaislus iš plastiko (be elektronikos), kartonines pieno, sulčių, kitokių gėrimų pakuotes
(žiūrėti nuorodą ant konteinerio) ir kitas švarias plastikines pakuotes.
Į šį konteinerį galima mesti ir metalines gėrimų skardines, metalinius
dangtelius. Į jį nemetame žaislų iš plastiko su elektronika, garso ir vaizdo kasečių, kompaktinių diskų, cheminėmis medžiagomis užterštų pakuočių.

Lipdukų lape surask daiktus, kuriuos reikia mesti į geltonąjį plastiko
konteinerį ir nuspalvink 10 puslapyje plastiko atliekas geltonai..
- O kas čia vėjyje dar verkia, kas savo krištoliniais balsais pasakoja
graudžias istorijas? – paklausė savo draugų žynys.
- Čia mes aimanuojame, - visų stiklo atliekų vardu atsiliepė tuščias, neplautas stiklainis. – Kažkada aš buvau pilnas gardžios aviečių uogienės,
o štai dabar drauge su savo bičiuliais – stiklo buteliais, sudaužytomis
vazomis, stiklo šukėmis – tik dūsaujame, prisimindami savo gyvenimą
pas žmones, - atsiduso stiklainis. – Ar žinai, žaliasis žmogeliuk, kad pirmieji mūsų protėviai, pirmieji stiklo gaminiai buvo pagaminti bronzos
amžiuje. Stiklas pradėtas gaminti 3 000-4 000 m. pr. m. e. Egipte ir Mesopotamijoje.
- Mes visada esame labai reikalingi žmonėms, - todėl visai nesuprantame, kodėl čia atsidūrėme.
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Gal mus tingėjo žmonės išplauti? – garsiai mąstė ir žyniui savo istoriją
pasakojo neplautas uogienės stiklainis. - Dabar mes čia esame pasmerkti dūlėti 900 metų, kol suirsime. O mus galima perdirbti labai daug kartų
ir vėl pagaminti naujus butelius, naujus stiklainius, vazas ir kitus stiklo
gaminius. Iš perdirbto stiklo net gamina asfaltą, statybines plyteles.
Surinkime stiklo gaminius ir keliaukime prie ŽALIOJO konteinerio.
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- Oi, koks šis labirintas buvo sunkus. Be tavęs niekaip nebūčiau sėkmingai pasiekęs ŽALIĄJĮ konteinerį, - dėkojo žyniui uogienės stiklainis.
Jei sudužo jums vaza,
tai žinokit – ne bėda,
stiklas man skanus,
pusryčiams, pietums – labai gardus.
Man pilvuko neskaudės,
jei stikle švara spindės.
Tik nemeskite lempučių,
krištolinių, veidrodinių šukių,
valgyti jų negaliu,
nes aš žalias juk esu.
Ir nemėgstu prabangos,
tad laikykimės tvarkos
Sąvartyne esančius daiktus (puslapis 10), kurie turi patekti į žalią
stiklo konteinerį nuspalvinkime žaliai.
Lipdukų lape surask daiktus, kuriuos reikia mesti į žalią plastiko
konteinerį
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Į ŽALIĄJĮ konteinerį mes metame stiklo butelius, stiklo duženas, stiklo
indus. Jie visi turi būti išplauti. Negalima mesti porceliano, veidrodžių,
elektros lempučių, automobilinių stiklų duženų.
- Labai pavargau, - sušnabždėjo žynys Nakas ir po tokio sunkaus darbo
užmigo. Užmigęs susapnavo, kad grįžo į savo brolių nykštukų karalystę.
Tačiau, ką ten pamatė?
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- Oi! - stryktelėjo iš miegų nykštukas. – Kokį baisų sapną sapnavau, kad
net prakaitas nuo patirto siaubo varva per žilą barzdą. – Sapnavau, kad
mano karalystė skęsta atliekų jūroje, kad žmonės visur primėtė stiklo
šukių, plastmasinių butelių, celofaninių maišelių, ir mano žalios karalystės žalieji gyventojai neberanda kelio į savo namus... tiek daug šiukšlių visur mėtosi...
Gal žmonėms gali padėti tokie patys, kaip mano, žalieji akiniai? Žiūrėdamas per juos, aš girdžiu, ką kalba supantys mane daiktai, gyvūnai,
augalai ir pati gamta. Nešiodami žalius akinius, žmonės taip pat galėtų
suprasti dangaus, upelio, gyvūnų kalbą.
Nerūšiuodami atliekų, mesdami jas bet kur, žmonės gali sunaikinti
žaliųjų žmogeliukų pasaulį. Teršdami gamtą žmonės daro žalą ne tik
sau, bet ir visiems, kurie gyvena šalia jų. Reikia man grįžti ir apsaugoti
savo karalystę!
- Ne ne, dar pabūk, dar negrįžk namo, - sušuko seno televizoriaus stiklas. – Gal gali mane išgelbėti? Čia tūnodamas aš kenkiu žmonių sveikatai. Elektros prietaisuose ir elektroninėje įrangoje, kurios dalis esu
aš, yra labai daug toksiškų sunkiųjų metalų bei organinių teršalų. Šios
medžiagos, patekusios į dirvožemį, teršia gruntinius vandenis, nuodija
gyvūnus, augmeniją.
- Jūsų karalystėje patys baisiausi – nematomi dalykai, – tarė nykštukas Nakas. - Vieną kartą sapne mane vijosi dvigalvis liūtas - buvo labai
baisu. Bet tai, ką tu papasakojai, yra daug baisiau. Jūsų karalystėje nematomi dalykai atlieka savo juodą darbą.
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Žmonės patys to nežinodami užteršia vandenį, gyvūnus, augmeniją, ir po to serga sunkiomis ligomis. Ir viskas vien dėlto, kad nerūšiuoja
buityje susidarančių atliekų.
- Koks tu protingas - tikras žynys, - pagyrė nykštuką Knyga. - Aš
daug metų gyvenu, tačiau ir ne visada apie tai pagalvoju. Tačiau žinau,
kad kompiuterių, mobiliųjų telefonų, elementų mesti nei į mėlyną, nei
į geltoną, nei į žalią konteinerį negalima. Tai pavojingos atliekos. Šias
atliekas reikia išvežti į atliekų tvarkymo centrą ar atiduoti atliekų surinkėjui, o senus kompiuterius ar kitus buitinius elektros prietaisus atiduoti
į parduotuvę, kurioje tokiais gaminiais prekiaujama. Elementai surenkami prekybos centruose ir net mokyklose tam skirtose vietose.
- Pažiūrėk, kas čia nupiešta, - paragino savo draugą Knyga ir atvertė
vieną iš savo puslapių.

Rodyklėmis pažymėk, kur gali priduoti nereikalingas pavojingas atliekas.
Lipdukų lape surask ženklą, kuris simbolizuoja, kad elektros ir elektroninių atliekų bei elementų negalima šalinti su kitomis atliekomis. Ženklą
užklijuok šiame piešinėlyje.
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Kibirėlis aš esu,
elementus sau renku,
kad nebūtų atliekų
iš kenksmingų gaminių.
Visada esu greta,
tiems, kam rūpi sveikata
		
- Kaip įdomu, - išmintingai galvą palingavo žilabarzdis žynys.
- Noriu dar pažiūrėti, kas ten toliau nupiešta, - susidomėjo Nakas.
Knyga atvertė paveiksliuką, kuriame buvo nupieštas dar vienas GELTONOJO, MĖLYNOJO ir ŽALIOJO konteinerio brolis, kuris yra skirtas
smulkioms elektros ir elektroninės įrangos atliekoms.
Lygintuvai, plaukų džiovintuvai, elektrinės keptuvės, telefonai, pakrovėjai ir kiti smulkūs elektros ir elektroninės įrangos daiktai jau renkami irgi tam skirtuose konteineriuose, kuriuos galima rasti mokyklose
ir kitose viešose vietose. Šiuos prietaisus taip pat surenka parduotuvės,
kuriose prekiaujama naujais arba galima pačiam pristatyti į savivaldybių
atliekų aikštelėse esančius konteinerius.

Nuspalvinkite daiktus kuriuos reikia mesti į šį konteinerį.
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Jeigu prietaisas neveikia,
jums jo nebereikia,
neškite jį pas mane
viską, kas tik veikia elektra:
lygintuvus, džiovintuvus ir visus grotuvus,
vaizdo žaidimus bei kompiuterius mažus,
elektrinius traukinukus, elektroninius žaisliukus,
įkrovėjus ir telefonus,
žadintuvus - nebeveikiančius senus,
o jei katinas pelės neės,
pas mane ji nugarmės.
- Man jau metas grįžti į savo žaliąją karalystę, - tarė nykštukas. - Be to,
čia, ant šio kalno, labai nemalonus kvapas. Tiesiog smirda ir dar taip...
kad man net akyse dvejinasi. Jau matau ne dvi, o visas dešimt knygų.
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- Chi, chi, chi, - nusijuokė Knyga. Čia dėl kvapų, kuriuos sukelia pūvančios dažniausiai organinės kilmės medžiagos. Jei žmonės virtuvės atliekas kompostuotų (daržovių atliekas, lukštus, kevalus, vaisius, kavos ir
arbatos tirščius, medžių lapus, kitas sodo ir daržo atliekas), tai ir kvapai
ant šio kalno nebūtų tiek dvokiantys. Komposte vyksta tie patys procesai kaip ir dirvoje. Kompostas ne tik papildo žemę maistingosiomis
medžiagomis, bet ir gerina dirvožemio struktūrą.
Kompostinė aš esu,
valgau viską, kas pigu
Bulvių lupenas, morkas,
ir visokias daržoves,
lukštus, kevalus, vaisius
sode sugrėbtus lapus.

- Kokia tu įdomi ir kiek daug ŽINAI, - džiaugėsi žynys Nakas. Būtų
gerai, kad tu pakliūtum pas vaikus, jų tėvelius ir mamas tam, kad jie tave
perskaitytų.
- Na taip, gerai būtų. Tačiau aš nemoku skraidyti.
- Aš turiu savo stebuklingus žaliuosius akinius. Paprašysiu vėjo, kad
nuskristume į miestą. O kad žmonės neskriaustų gamtos, aš kiekvienam
padovanosiu žalius akinius. Su akiniais jie pamatys tai, kas nematoma.
Krentant ant žemės atsivertė Knygos dar du lapai, kuriuose buvo šios
užduotėlės.
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Atlik matematinius veiksmus ir sužinok du stebuklingus žodžius!
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O žynys Nakas, padovanojęs žmonėms daug daug žalių akinių, grįžo į savo karalystę. Šiuos akinius, nors jie nematomi, nešioja visi žmonės,
kurie rūpinasi gamta, saugo jos išteklius ir, žinoma, rūšiuoja atliekas.
Ar tu nešioji stebuklingus žalius akinius? Jei nešioji, tikrai visada girdi ir
matai, kai tavo pagalba reikalinga gamtai.
Sutvarkysi šį miestą ir miestą, kuriame gyveni.
Lipdukų lape surask tuos pačius daiktus, kurie išmesti netinkamoje vietoje.
Įmesk juos į jiems skirtus konteinerius, o daiktus paslėpk nuspalvindamas mėlyna, žalia ......spalva. Nuspalvink žaliai akinius žmonėms, kurie
teršia aplinką.
Gamta – visų namai. Rūšiuodami atliekas – rūpinkimės savo namais.
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