
Dzień Ziemi
„Mamy tylko jedną Ziemię,

a jej przyszłość zależy od każdego,

na pozór niewielkiego, ludzkiego

działania, zależy od każdego z nas”

~ Florian Plit



   
Tegoroczne hasło obchodów Dnia Ziemi to:

„PRZYWRÓĆMY NASZĄ ZIEMIĘ”



Historia Dnia Ziemi

Światowy Dzień Ziemi wymyślono po 
to, aby każdy w tym dniu pomyślał o 
planecie jak o swoim domu i zabrał się 
za porządki.

Po raz pierwszy dzień ten był 
obchodzony w Stanach Zjednoczonych 
w 1970 r. a w Polsce w 1990 r.

Jego celem jest promowanie postaw 
ekologicznych.



Tak niektórzy zaśmiecają nasze środowisko





Zwierzęta cierpią przez naszą bezmyślność!

Zachęcam do obejrzenia filmiku (link poniżej)
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=bKo1AkYFgTQ


Czas rozkładania 
się śmieci

Plastikowa butelka 
100 – 1000 lat

Torba foliowa 300 - 400 lat

Metalowe puszki 
100 lat

Szklane butelki
 4000 lat - nigdy

Aluminiowe puszki
 200 lat

Papier
6 miesięcy



A wystarczy tak nie wiele

-segreguj śmieci - nie wypalaj traw



- oszczędzaj energię:

• żarówki wymień na 
energooszczędne,

•wybieraj urządzenia klasy min A,

•nie zostawiaj ładowarki  w 
kontakcie po odłączeniu 
urządzenia,

•wyłącz światło, TV, komputer i 
inne urządzenia gdy z nich nie 
korzystasz.



- oszczędzaj wodę - zrezygnuj z plastikowych toreb



- nie marnuj jedzenia - nie potrzebnym ubraniom daj 
drugie życie np. wrzuć je do 
kontenera z używaną odzieżą



- wybierz transport przyjazny 
środowisku:

•w mieście korzystaj z transportu 
publicznego np. autobus, 
tramwaj, pociąg,

•przesiądź się na rower, 
hulajnogę,

•umawiaj się ze znajomymi na 
wspólne dojeżdżanie do pracy,

•  na krótkich odcinkach nie 
korzystaj z auta tylko chodź 
pieszo.



Powinniśmy dbać o nasze środowisko! 
W naszej okolicy jest dużo pięknych miejsc, które warto 
zobaczyć

Kapliczka w Tworkowej



Wieża widokowa na Szpilówce w Iwkowej



Chata  „Dominikówka” w Tworkowej



Baszta i ruiny zamku w Czchowie





Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce



Kościół pw. Św. Świerada i 
Benedykta w Tropiu

Zapora wodna w Czchowie



Ruiny zamku w Melsztynie
Jezioro Rożnowskie z małpią wyspą 



Wykonanie: Julia Domagała kl.VI

            Źródło: zdjęcia własne
                         zdjęcia Google

Na naszym terenie jest 
jeszcze mnóstwo atrakcji i 
ciekawych miejsc, które 
warto odwiedzić i 
zobaczyć.


