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Ratujmy Ziemię 

Czy wiesz, że kiedyś Ziemia może przestać istnieć?!                                                

Wszystko to przez to, że ludzie produkują ogromne ilości plastiku, kupują 

plastikowe rzeczy i potem zamiast je wyrzucić do kosza, odpady lądują na 

trawniku, w lesie albo morzu.                                                                                              

Tylko 10% plastiku jest poddane recyklingowi, reszta powiększa olbrzymie 

góry śmieci!!!                                                                                                                             

Jeśli ludzkość nie zacznie czegoś robić z tą sytuacją to Ziemia za 

kilkadziesiąt lat będzie tak zaśmiecona, że nie będzie się na tej planecie 

dało żyć.                                                                                                                                      

Ty też masz wpływ na środowisko, oto przykłady rzeczy, które możesz 

zrobić, aby świat był trochę lepszy:                                                                                    

  nie używaj plastikowych 

butelek,                                                                                              

  zanim coś kupisz zastanów 

się  czy  to naprawdę jest ci 

potrzebne,                                                                                           

 zachęcaj dorosłych, aby nie  

ogrzewali  domów węglem,                                                                                                                                

 sadź dużo roślin w swoim otoczeniu,                                                                                                                   

 staraj się używać rzeczy  wielokrotnie.  

CIEKAWOSTKI  

Plastikowa butelka rozkłada się 500 lat, puszka 200 lat, jednorazowa 

pieluszka 450 lat, a szklany słoik może rozkładać się nawet 4 000 lat,                                        

ale szkło może być wielokrotnie przetwarzane!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWDŹ SIĘ- ODGADNIJ REBUS  
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A TOBIE CO NAJBARDZIEJ PODOBA SIĘ W SZKOLE?! 

         14 X 

popularnie zwany Dniem 

Nauczyciela jest polskim 

świętem państwowym oświaty                  

i szkolnictwa wyższego.                       

Ustanowione zostało                                  

27 kwietnia 1972 roku na mocy Karty praw  i obowiązków nauczyciela.                                            

W 1982 przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to 

upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która była 

pierwszym ministerstwem oświaty w Polsce i całej Europie. Komisja 

została powołana z inicjatywy polskiego króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, na mocy uchwały sejmu rozbiorowego z dnia                                                     

14 października 1773 roku. 

 

         Dyrekcji, wszystkim Nauczycielom                                                                                                                       

i Pracownikom Oświaty składamy                                                                                                                                                                                                                                 

najserdeczniejsze życzenia                                                                                  

wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań                                                                                                      

na rzecz wspólnego dobra oraz zadowolenia                                                               

z trudnej i niezmiernie ważnej pracy.  

Dzięki Waszemu zaangażowaniu                                                                                                                                                                                                                                                              

kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę                                                                    

i kształtować umysły.                                                                                       

Życzymy, aby wdzięczność uczniów, a także absolwentów, 

wynagradzały Państwu trud niełatwej pracy. 
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