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Ekstra numer poświęcony ekologii.
Sprawdź co oznacza  słowo 
ekologia?



22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień ziemi, 
dlatego też ten numer gazetki będzie poruszał tematy związane 
z ziemią - naszą planetą.

Dzień Ziemi uznany został za święto globalne w 1990 roku, kiedy 
to zmobilizował 200 milionów ludzi w 141 państwach i otworzył  
drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. Do 
dziś obchody te są bardzo dobrą okazją do promowania 
ekologicznych postaw, ale też uświadamiania 
o problemach, które wiążą się ze zmianą klimatu.



Tegorocznym 
motywem 

przewodnim 
jest hasło:

“Przywróć naszą 
Ziemię”



Zmieniając nasze 
codzienne nawyki 

możemy coś zrobić dla 
naszej planety.

1. Mniej kupuj - zrób z rodzicami listę 
najpotrzebniejszych rzeczy.

2. Pij wodę z butelki wielokrotnego użytku.
3. Nie wyrzucaj zepsutych rzeczy, spróbuj je naprawić.

4. Nie marnuj jedzenia.
5. Zakręcaj wodę podczas mycia zębów.



Mniej 
plastiku
Czy wiesz, że w ciągu roku

w morzach i oceanach ląduje 
ponad 8 milionów ton plastiku?

Zrezygnuj ze słomek do picia napojów, 
nie używaj jednorazowych sztućców 
i talerzyków. Noś na zakupy torbę 

wielokrotnego użytku. Kupuj produkty 
w ekologicznych opakowaniach.

https://www.wwf.pl/aktualnosci/wakacje-w-morzu-plastiku-i-oceanie-toksyn
https://www.wwf.pl/aktualnosci/wakacje-w-morzu-plastiku-i-oceanie-toksyn
https://www.wwf.pl/aktualnosci/wakacje-w-morzu-plastiku-i-oceanie-toksyn


Zanieczyszczenie 
powietrza

Jeśli tylko możesz to chodź na piechotę, jedź 
rowerem lub komunikacją miejską. Rozsądnie 
używaj energii, nie ogrzewaj pomieszczeń 

jeśli nie jest to potrzebne. Używaj 
energooszczędnych żarówek.



lasy to nasi obrońcy.
Lasy odgrywają dużą rolę w wycofywaniu dwutlenku węgla

z atmosfery i gromadzeniu go w środowisku, przede wszystkim 

w biomasie lasu i w glebie, przyczyniają się do zahamowania 

globalnego ocieplenia i przeciwdziałają katastrofie klimatycznej.

Lasy odgrywają ogromną rolę w procesie zmian klimatycznych. 
Dbajmy o nie - nie zaśmiecajmy lasów. To nasze wspólne dobro.

Czy wiesz, że?
Każdego roku wycina się lasy o łącznej powierzchni 
podobnej do wielkości Grecji.



Oszczędzaj 
energię

Ocieplone budynki i nowoczesne urządzenia mogą zmniejszyć 
zużycie energii. Dużą część energii w naszych domach, 

szkołach i biurach pochłania ogrzewanie.

Zastanów się co należy zrobić, aby zaoszczędzić energię 
i ograniczyć emisję?



rozsądne 
wykorzystywanie wody

1.Sprawdź, czy nie kapie z kranu.
2.Zakręcaj wodę podczas mycia zębów.

3.Uruchamiaj tylko pełna pralkę i zmywarkę.
4.Wybieraj prysznic zamiast wanny.

5.Zachęć rodziców do zbierania deszczówki 
w ogrodzie.

Woda to eliksir życia. 
Co zrobimy jeśli go zabraknie?



Zmiany 
klimatu

To wyzwanie dla współczesnego świata. Ziemia ulega 
ociepleniu, a to za sprawą ogromnej ilości gazów 

cieplarnianych, które ludzie wypuszczają do 
atmosfery. Zalicza się tutaj spalanie paliw kopalnych 
(węgla, ropy, gazu)jazdę samochodem, wycinkę lasów.



Dziękuję za uwagę :)
Anna Czajka
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