
DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia będziemy obchodzić święto Ziemi. Po raz
pierwszy był on obchodzony w Stanach Zjednoczonych
w 1970 roku jako forma protestu przeciwko dalszemu



niszczeniu środowiska. Upłynęło wiele lat, a nasza
planeta wciąż niszczeje.  Jest duże zadymienie

powietrza, zaśmiecenie, które powoduje niszczenie
zieleni oraz zatruwana jest woda. Ekolodzy próbują
odwrócić zło, jakie powoduje cywilizacja. Dołączmy

więc do przyjaciół Ziemi i wspólnie z nimi walczmy o
nasz dom. Ziemia, która  kiedyś była czysta i zielona,
teraz jest coraz brudniejsza, a jej zieleń zanika. Od

nas wszystkich młodszych i starszych zależy jej
przyszłość.  W tym roku, nie będzie akademii, z okazji

Dnia Ziemi  ponieważ nie ma nas w szkole, ale
pamiętajmy o tym  ważnym święcie.

Wspólnie powinniśmy dbać i troszczyć się o
naszą planetę i pokazać, że jej problemy są
dla nas bardzo ważne.



Co możemy zrobić żeby jej pomóc?

1. Iść na zakupy z torbą wielokrotnego
użytku. 2. Kupować świadomie i tylko to co
potrzeba. 3. Nie marnować i nie wyrzucać
jedzenia.



4. Ograniczyć spożywanie mięsa.
5. Zmniejszyć zużywanie środków chemicznych.  Te,
które się da zastąpić własnoręcznie przygotowanymi. 6.
Pić filtrowaną wodę z kranu.
7. Kupować baterie, które można ładować zamiast
jednorazowych.
8. Kiedy jest to możliwe wybierać inny środek transportu
niż samochód.
9. Sadzić drzewa.
10. Wyłączać światło wychodząc z pokoju.
11. Oszczędzać wodę
12. Segregować odpady.

Pamiętajmy, że Dzień Ziemi powinien
trwać cały czas, nie tylko jeden dzień.



TEKST PIOSENKI
MAREK GRECHUTA - GAMA: ZOSTAWCIE NAM

Choć mamy dzisiaj tak niewiele lat. I tak
niewiele wiemy o tym świecie . To już
kochamy ten cudowny świat I wiemy to
czego wy już nie wiecie. Chociaż nie

znamy się na wielu sprawach, Chociaż
nie wiemy skąd się bierze kwiat, To
znamy się na wesołych zabawach, Tych
których wy nie znacie już od lat.



Zostawcie nam czysty kawałek świata.
Zostawcie nam strumyka czysty bieg.
Zostawcie nam lasy, ogrody w
kwiatach, Czyste powietrze, zimą
czysty śnieg. Zostawcie nam czysty
kawałek plaży. Zostawcie morza
czystość pośród fal. Pozwólcie nam o
życiu pięknie marzyć. Gdy niema
marzeń , w duszy rośnie żal.

Wy dzisiaj macie tyle różnych spraw, I
planujecie wiele nowych cudów. A dla
nas cudem jest zieloność traw, Choć
na nią spada chmura pyłu, brudu.
Wiemy, że życie dzisiaj jest bogate,
Wspaniałe sprzęty czynią z życia raj.
Lecz nie zastąpisz żadnym aparatem

Zapachu wiosny, kiedy kwitnie maj.

Zostawcie nam czysty kawałek ......

Wiemy, że dbacie o nas tak
troskliwie. Że kupujecie nam
zabawek stosy.
Kto z was pamięta, jakże niecierpliwie
Czeka się kiedy znów zakwitną kłosy. Świat
jest wspaniałym darem od prawieków, I nie
zastąpi go komputer żaden.
Więc nie zapomnij, dorosły
człowieku, Pozwolić nam iść jego
darów śladem.

Zostawcie nam czysty kawałek .....

Informacje pochodzą ze stron:

� https://www.tekstowo.pl/piosenka,marek_grechuta,zostawcie_nam.html
� http://zspkaniow.pl
� https://pixabay.com/photos/search/common%20blackbird/ �



https://www.goodearthplants.com/be-like-nature-my-friend/ �
https://stock.adobe.com/pl/search?k=%22dzie%C5%84+ziemi%22 �
https://www.beeculture.com/cath-the-buzz-celebrate-earth-day-at-home/ �
https://www.facebook.com/WFTurfClub/photos/10157394801962371

Opracowały klasa 6a i 6b.


