
DZIEŃ ZIEMI 2022 

Mój mały wkład                                     
w walkę o dobro naszej planety

Reportaż autorstwa Mileny Zdzuj



„Mamy tylko jedną Ziemię,                                               
a jej przyszłość zależy od każdego,                              
na pozór niewielkiego, ludzkiego 

działania, zależy od każdego z nas.”

Florian Plit



Ziemia – nasza planeta

 Ziemia – trzecia planeta 
Układu Słonecznego to 
nasz dom.

 Jako jej mieszkańcy 
powinniśmy dołożyć 
starań, aby zachować ją 
w jak najlepszym stanie.

 Właśnie z tego powodu 
ochrona środowiska 
naturalnego powinna być 
priorytetem ludzkości.



Międzynarodowy Dzień Ziemi

 Dzień Ziemi (ang. Earth

Day), oznacza symboliczne 
święto, podczas którego 
prowadzone są akcje, których 
celem jest promowanie postaw 
proekologicznych w 
społeczeństwie. 

 Organizatorzy Dnia Ziemi chcą 
uświadomić politykom i 
obywatelom, jak kruchy jest 
ekosystem planety ludzi. Na 
obchody składa się zwykle wiele 
wydarzeń organizowanych 
przez różnorodne instytucje.

Data: 22 kwietnia



Mój mały świat - Prószków

 Zdjęcie obok pochodzi z 
wyszukiwarki Google – widzicie 
na nim Prószków, miejscowość 
w której mieszkam i żyję na co 
dzień.

 Jako uczennica szkoły 
podstawowej zdecydowałam o 
tym, że z okazji Dnia Ziemi 
zrobię dobry uczynek dla mojej 
małej ojczyzny i środowiska 
naturalnego.



Na kolejnych slajdach przedstawiam fotorelację
z mojej drobnej inicjatywy – sprzątania najbliższej 

okolicy.



Sprzątanie

 Nie spodziewałam się, że 
znajdę aż tyle odpadów 
na tak małym terenie. 

 Udało mi się zebrać 
kilkanaście worków 
śmieci!

 Pamiętajmy, że odpady 
zostawiamy tylko w 
miejscach do tego 
przeznaczonych!

 U mnie były to kontenery 
widoczne na zdjęciu.



Sprzątanie

 Dbamy o to, żeby odpady 
były zabezpieczone przed 
dostępem m. in. Dzikich 
zwierząt – w przeciwnym 
razie nasza praca może 
przynieść odwrotne 
efekty.



Sprzątanie

 Segregujmy! Dbajmy                 
o to, żeby właściwie 
sortować odpady. 
Odpowiednie kontenery 
są oznaczone zgodnie                
z ich przeznaczeniem, 
zatem przestrzegajmy 
zasad sortowania                           
i przyczyniajmy się                   
do recyklingu!



Sprzątanie

 To był udany Dzień Ziemi 
– napracowałam się, ale 
wiem, że mój wysiłek 
chociaż w małym stopniu 
przyniesie pozytywne 
efekty dla środowiska.

 Ziemię zamieszkuje 
niemal 8 miliardów ludzi 
– gdyby każdy z nas zebrał 
chociaż worek odpadów, 
to świat stałby się 
zdecydowanie czystszy!



Dzień Ziemi – również na co dzień

 Zachęcam Was do  brania udziału w takich akcjach 
lub podejmowania własnych inicjatyw. Pamiętajmy, 

że o środowisko powinniśmy dbać zawsze, a nie tylko 
raz w roku.

 Sprawmy, żebyśmy podczas kolejnego Dnia Ziemi 
mogli z czystym sumieniem powiedzieć, że to był 

dobry rok dla naszej planety!


