
DZIEŃ ZIEMI

22 KWIETNIA 



Co to za dzień…
▶ Kiedy rozpoczął się ruch ekologiczny? Nie ma jednej odpowiedzi na to 

pytanie, choć kilka kluczowych wydarzeń pomogło ukształtować naszą 
świadomość relacji między człowiekiem, a przyrodą

▶ Dzień Ziemi powstał w Stanach Zjednoczonych, ale od 1990 roku 
stał się uznawanym na całym świecie dniem.

W pierwszym Dniu Ziemi 20 milionów ludzi zebrało się na 
ulicach Ameryki, aby zaprotestować przeciwko rewolucji 
przemysłowej. W rezultacie narodził się ruch ekologiczny.

Każdego roku, 22 kwietnia, mężczyźni, kobiety i dzieci 
zbierają śmieci, sadzą drzewa, oczyszczają rafy 
koralowe, pokazują filmy, podpisują petycje i planują 
lepszą przyszłość naszej planety.

Dzień Ziemi jest ważny, aby przyczynić się do zwiększenia 
świadomości wpływu, jaki wywieramy na środowisko i co 
można z nim zrobić

W Panamie posadzono i utrzymano 100 zagrożonych 
gatunków storczyków, aby zapobiec ich wyginięciu na 
cześć Dnia Ziemi.

W Dniu Ziemi 2009 Disney wydał film dokumentalny 
zatytułowany Ziemia, który podążał za ścieżkami 
migracji czterech rodzin zwierząt.



Eh, ten plastik…▶ Skupmy się chwilkę na plastiku, 
bo przecież tyle o nim słyszymy, 
wszędzie mówią, że z tym 
plastikiem to same problemy, 
no ale jaka jest prawda…

▶ Sytuacja jest nie tak 
przyjemna, jak mogłoby się 
nam wydawać. Otóż każdego 
roku do oceanów wyrzucanych 
jest 5.000.000.000.000 
kilogramów śmieci. Odpady z 
tworzyw sztucznych zabijają co 
najmniej 1 milion stworzeń w 
oceanach. Najwierniejszym 
przykładem potwierdzającym, 
jak bardzo wpływa to na 
podwodne życie jest historia 
młodego walenia, którego 
zwłoki odnaleziono na 
wybrzeżach Filipin. Badania 
wykazały, że ten w żołądku miał 
ponad 40 kg plastiku.  



Problem 
klimatyczny

▶ Na pewno wszyscy słyszeliście o 
globalnym ociepleniu. Jest to 
wzrost średniej temperatury 
powierzchni Ziemi, 
spowodowany emisją gazów 
cieplarnianych. Niestety, skutki 
są coraz gorsze…

▶ Najlepszym przykładem 
zwierząt, które ucierpiały na 
skutek ocieplenia są 
niedźwiedzie polarne. 
Niewinne, słodkie, białe misie 
coraz gorzej znoszą większy 
spadek ilości lodu. Przez to nie 
mogą polować odpowiednio 
dużo i głodują albo wchodzą do 
miast, co jest niebezpieczna dla 
nas jak i dla nich.



Smog, czyli wróg 
pięknego nieba
▶ Smog, słowo powstałe w wyniku 

połączenia angielskich słów 
SMoke-dym oraz fOG-mgła. 

▶ Smog to zjawisko atmosferyczne 
powstałe w wyniku wymieszania 
się mgły z dymem i spalinami. 
Często nad dużymi miastami 
możemy zaobserwować 
ogromną szarą warstwę w 
powietrzu. Niestety, chodząc po 
ulicach takich miast wdychamy 
te wszystkie zanieczyszczenia. 
Aby dowiedzieć się o stanie 
powietrza na dany dzień warto 
wyszukać informacji na 
stronach miasta, w Internecie, 
telewizji i radiu.



Polskie piękno
▶ Zawsze zachwycamy się 

Australią czy urokami 
Karaibskich plaż, ale czy 
kiedykolwiek spojrzeliśmy z 
równie wielkim zachwytem na 
polskie Pieniny, wybrzeże Morza 
Bałtyckiego bądź rozmaite 
polskie walory przyrodnicze?

▶ Spójrzmy na zdjęcia obok- 
wszystkie z nich zrobione były 
przez zdolnych uczniów naszej 
szkoły właśnie w Polsce. 



Polskie piękno



Nie tylko Polskie piękno 



Wyjątkowy dzień  

▶ Aby uczcić ten szczególny 
dzień, uczniowie wykazali 
się ogromną aktywnością w 
temacie Ziemi. Jedną z 
wspomnianych aktywności 
jest napisanie wiersza przez 
jednego z uczniów. Obok 
tego możecie przeczytać 
wiersz zwyciężczyni 
konkursu na wiersz o 
wiośnie, który również 
przedstawia walory naszej 
planety.



“

”

Próżny i pyszny mały człowieku
W starciu z ogromem urody Ziemi.
Msz, że jesteś panem planety 
I zawiadujesz nią, jak swoją. 
Tak myślą głupcy i pazerni 
Gromadząc wokół siebie dobra 
Niszcząc harmonię i porządek 
Stworzony iskrą myśli Boga 
Czyniąc tak dalej – marnie zginiesz 
Wraz ze swoimi bogactwami 
A Ziemia znowu się odrodzi 
W błękitnym, gwiezdnym swoim blasku 
Więc obudź się i zastanów 
Co robisz złego dla twej Ziemi 
Spójrz na swe życie oczami księcia 
I zadbaj o nią jak o różę. 
Pozwól przemówić swojemu dziecku
Które schowałeś gdzieś głęboko.
Szanuj Planetę – naszą Ziemię, 
Bo żadnej innej mieć nie będziesz! 

▶ Spójrzcie dalej a cóż to  
Spoglądające na nas kwieciste 
Oczy zielone                       
Wiosenki Och przecież!              
Już się zamartwiali                        
Że to tegoroczne jajka bez naszej 
Pani?                                  
Wiosenka macha radośnie 
Porcelanową rączką z ptaszkami    
I tak nam oto ta Wiosenka 
wskazuje palcami                           
Że to za nią wszystko się odbywa   
Że zwierzę się budzi i przyroda 
ożywa                                                  
I tak wszystko za sprawą tej 
jednej niewiasty                        
Świat tak pięknie staje się jasny!

▶ A cóż to                                 
Za ptak ćwierkający           
Grający melodyjkę na 
gałązce sosny                         
A cóż to za śnieg topniejący 
Pod wpływem złotych 
promieni gorących                
A cóż to za liście i pączki 
kwiatów pachnących          
Co tak do nas z góry 
machają radośnie                  
Z drzewa kwitnącego         
Do życia powracającego    
Bo tak szybko mijającego 
czasu zimnego                    
Już przeszły hen stąd daleko 
Ale jak to?                      
Zimny bez panienki?  
Hola hola otwórzcie swe 
okienki



“

”

Podsumowanie
▶ Pomagajmy Ziemi

▶ Musimy dbać o naszą planetę. Te piękno 
przedstawione na poprzednich zdjęciach 
nie będzie trwało wiecznie- my musimy je 
pielęgnować i dać jej szansę do życia, nie 
zaśmiecać jej. Pamiętajmy, że o Ziemię 
trzeba dbać nie tylko dziś!

Chcę jeszcze bardzo gorąco podziękować 
wszystkim, którzy wysyłali materiały 
potrzebne do stworzenia tej prezentacji, 
ponieważ takich osób było dużo i mam 
nadzieję, że następnym razem więcej 
weźmie z was przykład!! 

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego
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