
23.04.2020r 

 

 
 

 

 

Drogie dzieci! 

 

Piszę do Was list, gdyż mam zmartwienie i liczę na Waszą pomoc. Bardzo martwię się o 

zaśmiecane przez ludzi plaże, rzeki, jeziora, morza i oceany. Przyroda jest zatruwana, 

niszczona. Mieszkańcy miast i wsi produkują olbrzymie ilości śmieci. Niektórzy, chcąc się 

ich pozbyć, wywożą je do lasu albo palą w piecu. Na sklepowych półkach jest mnóstwo 

towarów i często trudno się oprzeć przed ich zakupem w nadmiernej ilości. Opakowania po 

nich to śmieci, których wciąż przybywa. Pamiętam, że kiedy Wasi dziadkowie byli dziećmi, 

oddychali czystym powietrzem, używali wielorazowych siatek na zakupy, a zamiast napojów 

w kartonikach i plastikowych butelkach, mamy gotowały smaczne kompoty z owoców. Czy 

macie pomysł na naprawę i ochronę środowiska, tak aby nasze domy i miasta oraz lasy i 

rzeki były czyste i piękne? 

 

Wasza Ziemia 

 

Jak myślicie dlaczego Ziemia napisała list do dzieci? W jaki sposób możemy pomóc Ziemi? 

– pomyślcie i porozmawiajcie o tym z rodzicami.  

 

 

Co to są śmieci? - rzeczy niepotrzebne, nieprzydatne, zbędne; 

Jak inaczej można je nazwać? – odpady; 

Skąd się biorą odpady i gdzie występują? - np. odpady ze szkoły, domów, restauracji, fabryk. 

Śmieci występują tam, gdzie mieszkają i pracują ludzie. 

 

Wniosek: Każdy z nas jest producentem śmieci! 

 

Jak postępować ze śmieciami? 

sortować, segregować, oddzielać jedne od drugich 

 

 

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru 

oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. 

Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem. Można je 

ponownie wykorzystać i przetworzyć. To nazywa się recyklingiem.  

 

Z niektórych odpadów dzięki recyklingowi powstają 

nowe przedmioty, np. książki, zeszyty, butelki, słoiki, prąd i 

ciepło. Z plastiku, który jest pochodną ropy naftowej, 

otrzymujemy ubrania sportowe, polar, namioty, plecaki, buty.  

 



 

 

Jak postępować ze śmieciami niebezpiecznymi? 

 

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których 

zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, 

odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i 

AGD (tzw. elektroodpady).  

Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych, gdyż zatruwają wodę i glebę. 

Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w 

punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta 

funkcjonuje w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 – teren Ciepłowni - C1 

 (wjazd od ul. Żelaznej). 

 

Czy wiesz że …. 

Segregowanie to nie wyrzucanie! 

Papier, szkło, tworzywa sztuczne to nie śmieci - to wartościowe surowce! 

Mogą się jeszcze przydać… 

 

 
 

Co zyskujemy dzięki segregacji śmieci? 

 
Odzysk surowców 

szkło można wielokrotnie przetwarzać 

 

Recykling 

papier i plastik - 17 drzew to tona makulatury. Aby uratować jedno drzewo wystarczy 59 kg 

makulatury. 

 

Unieszkodliwianie 

specjalistyczne unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych ratuje Ciebie i środowisko 

przed zatruciem. 

 

 

 

http://goo.gl/maps/phY6XJbmPAD2


 

Jak segregować śmieci?  
 

 
 

 

Jedna śmieciarka? 

https://www.youtube.com/watch?v=9zW-8JY-qIc 

 

 

Czas rozkładu wybranych odpadów opakowaniowych: 

• słoik –4000 lat 

• butelka szklana – 4000 lat 

• nakrętki plastikowe – 100 lat 

• torba foliowa – 100 lat 

• kartonik po soku Tetra Pak ze słomką – 150 lat 

• opakowanie po szamponie – 100 lat 

• opakowanie po jogurcie pitnym – 100 lat 

• butelka PET niebieska – 100 lat 

• butelka PET zielona – 100 lat 

• butelka PET przezroczysta – 100 lat 

• puszka aluminiowa – 100 lat 

• pudło kartonowe duże – 12 miesięcy  

• stalowa puszka po konserwie – 50 lat 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9zW-8JY-qIc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie na dziś …. Bądź Eko – strażnikiem ! 

 

Zadbaj o planetę i daj starej rzeczy drugie życie! 

Na pewno macie w domu rzeczy, które są już nieużywane – zróbcie z nich coś przydatnego. 

 

Pokażcie nam co udało się zrobić i wyślijcie zdjęcia: 

sp16swietlicaszkolna@wp.pl 

 

 

Miłego dnia !!!  

 

Wioletta Dziadczyk, Beata Jakóbczak, Katarzyna Kaźmierczak 
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