
PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ 

AUTOR: 
Albert Noga kl. 6c



Na dzisiejszej prezentacji postaram się przekazać Wam- 
Drodzy widzowie ,że każdy z nas może dbać o środowisko ,a 
co za tym idzie chronić nasza planetę.  

 1. Nie kupuję tego, czego nie potrzebuję.
  Zanim kupisz nowe spodnie ,bluzkę czy inne ubranie zastanów się czy naprawdę 

potrzebujesz kolejnej rzeczy? 
 Tony ubrań zalewają świat niczym wielkie śmietnisko.



2. Daję rzeczom drugie życie

 Warto kupować rzeczy z „drugiej ręki”, bo nowe nie zawsze znaczy lepsze. 
Dzięki zakupom używanych rzeczy nie trafiają one na śmietnik ,a nam mogą 
jeszcze posłużyć.

 Możemy kupować używane rzeczy na tzw „pchlich targach” albo portalach 
społecznościowych i cieszyć się nimi jakby były ze sklepu albo nawet bardziej.



3.Ograniczam zużycie energii elektrycznej

Zawsze wyłączam światło wychodząc z 
pomieszczenia, wyjmuję wtyczki ładowarek z 

kontaktu, gdy skończę ładować sprzęt



4.Ograniczam zużycie wody.

 Biorę szybki prysznic zamiast napełniać wannę wodą.
 Zakręcam kran podczas mycia zębów i naczyń.



5. Do sklepu zabieram własną torbę na    
zakupy

 Foliowa torebka służy nam przeciętnie 12 minut - tyle trwa średnio droga ze 
sklepu do domu. Potem torebka ląduje w koszu. Wiele wyrzucanych 
codziennie na świecie foliówek trafia do oceanów. Żółwie morskie mylą je z 
meduzami, połykają i giną w męczarniach. Problem ten dotyczy również wielu 
innych gatunków. Według ONZ co roku przez śmieci w oceanach ginie około 1 
miliona morskich zwierząt. Od naszych codziennych decyzji zależy także ich 
los.



6. Elektrośmieci wyrzucam do przeznaczonych do 
tego pojemników ,a nie do odpadów zmieszanych 

 Elektrośmieci to zepsute lub niepotrzebne urządzenia działające na prąd lub 
baterie, takie jak komputery, lodówki, telefony, telewizory, zabawki, a także 
zużyte świetlówki. Część elektroodpadów ląduje w zwykłych koszach na 
śmieci a następnie na wysypiskach, część w lasach. Tymczasem zawierają one 
szkodliwe substancje, takie jak rtęć, kadm czy ołów, których związki 
przenikają do wód, gleby i powietrza a następnie akumulują się w roślinach i 
organizmach zwierząt. Spożywając skażoną żywność narażamy się na szereg 
chorób m.in.: uszkodzenie nerek, mózgu, bezpłodność czy choroby 
nowotworowe.



7. Zmniejszam ilości i segreguje odpady.

 Oszczędzajmy papier, zbierajmy makulaturę do specjalnie wyznaczonych 
pojemników.

 Używajmy butelek zwrotnych, zbędne szkło zwracajmy do punktów skupu lub 
wyrzucajmy do specjalnie oznaczonych pojemników.

 Unikajmy kupowania rzeczy z plastiku, na zakupy zabierajmy ze sobą 
reklamówki, aby nie trzeba było przynosić kolejnej torby plastikowej ze sklepu.

 Kupujmy artykuły w szkle a nie w puszkach (produkcja szkła jest tańsza i może 
być ono powtórnie wykorzystane).



 

 Środowisko wpływa na człowieka tak jak człowiek oddziałuje na miejsce, w 
którym żyje, z tą różnicą, że nasze oddziaływanie jest często destrukcyjne. 
Znaczną część tych niewłaściwych działań możemy jednak wyeliminować, 
przyjmując postawę przyjazną środowisku. Zmieniając własne zachowania 
możemy wytworzyć w sobie nawyki takiego postępowania, które przyczyni się 
do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym najbliższym 
otoczeniu. Często są to bardzo proste działania.

  Dlatego warto zastosować tych kilka rad ,które przedstawiłem w dzisiejszej 
prezentacji. 

 Nasza planeta to nasz dom , dlatego: PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ!
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