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Ag brath ar do scoil, is féidir go 
ndearnadh Contúirt na Dramhaíola 
Plaistigh a scaradh agus a chur i mbosca 
bruscair dá cuid féin, nó b’fhéidir gur 
meascadh é le páipéar agus ábhar 
in- athchúrsáilte eile, nó b’fhéidir 
gur meascadh é sa bhosca le haghaidh 
gnáthdhramhaíola.

Ó na gníomhaíochtaí deiridh, ba chóir go mbeifeá ar an eolas faoin méid 
dramhaíola san iomlán a ghintear i do scoil, faoin áit as a dtagann sí 
agus conas méid na dramhaíola a ríomh idir meáchan agus toirt – scil 
an-úsáideach! Anois ní mór dúinn imscrúdú a dhéanamh ar mhéid na 
gcineálacha éagsúla a thairgtear, le go mbeimid in ann ár dtóir ar 
Chontúirt na Dramhaíola Plaistigh a laghdú!

Conas a dhéanfaidh tú é seo? Ar dtús, mura bhfuil boscaí bruscair ar leith 
ag do scoil do chineálacha éagsúla dramhaíola, fiafraigh díobh an féidir leat 
roinnt boscaí a thabhairt isteach agus iad a lipéadú le go mbainfidh daoine 
úsáid astu chun nithe amhail páipéar, plaisteach, dramhaíl ghinearálta, 
agus eile, a chaitheamh amach!

Agus sé seo déanta agat, déan an t-ábhar a mheá ag deireadh an
lae (roimh fholmhú na mboscaí bruscair agus ina dhiaidh sin) chun 
meáchan gach cineál dramhaíola a bhailítear i rith an lae a fháil.

Anois agus é seo déanta agat, cuir na meáchain seo le chéile, cuir i 
gcomparáid iad leis na sonraí bunaithe ó Ghníomhaíocht 1, agus cuir 
do thorthaí i láthair ar thábla nó rud éigin den chineál sin, mar a 
rinne tú cheana!

Leid:Leid: D’fhéadfá an deis seo a úsáid chun 
sonraí dlúis nua a fháil do gach ceann de 
na cineálacha dramhaíola seo. Beidh an 
fhianaise seo an-úsáideach duit freisin!

Uaireanta, níl le déanamh ach iarraidh ar dhaoine athbhreithniú 
a dhéanamh ar a gcinntí maidir le hathchúrsáil le Contúirt na 
Dramhaíola Plaistigh a scanradh. Más amhlaidh go bhfuil an 
ghníomhaíocht thuas déanta agat agus go dtugann tú faoi deara go 
bhfuil laghdú ar mhéid na dramhaíola, is féidir go ndeachaigh tionchar 
an taisc sin i bhfeidhm ar Chontúirt na Dramhaíola laistigh cheana 
féin. Sonraí nua maidir le dlús gach ceann de na cineálacha seo 
dramhaíola. Beidh an fhianaise seo an-úsáideach duit freisin!

Déan cinnte d’fhianaise a dhoiciméadú, 
mar anois ní amháin gur chóir duit ia 
bheith in ann aon áit ina raibh Contúirt an 
Phlaistigh a aithint, ach freisin, an méid 
atá Contúirt na Dramhaíola freagrach as.


