
 

22 kwietnia  
DZIEŃ ZIEMI 

 

 
 

Tegoroczne hasło Dnia Ziemi  
PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ 

 
  

W tym roku Dzień Ziemi będzie obchodzony na świecie po raz 51 
Pierwsze obchody miały miejsce w 1970 roku w USA.  
W Polsce Dzień Ziemi po raz pierwszy odbył się w 1990 roku. 
 

Piękna,tajemnicza  i zachwycająca 



W kalendarzu warto zaznaczyć ważne dla wszystkich daty 
związane z dbaniem o naszą planetę. 
  
10.10 Światowy Dzień Drzewa 
Rosną długo, a dożywają nawet 1000 lat! Trudno to sobie wyobrazić!  
Doceniajmy ich wartość, żyją i pozwalają żyć innym. 
Są  po prostu magiczne. 
 
Miej zielone pojęcie! Zachwycaj się, zdobywaj informacje 
 
 

 
Eukaliptus tęczowy to drzewo należące do rodziny mirtowatych.  
Rośliny te uznawane są za dziwne drzewa, które pochodzą z Nowej Gwinei, Indonezji i Filipin.  
Gdy drzewo stopniowo w ciągu roku zrzuca korę odkrywa poszczególne kolorowe warstwy. 
 



  
W dawnej Polsce ludzie chodzili pod stare dęby aby leczyć np. gardło 
Liść dębu mamy na co dzień w portfelu – znajduje się na monetach groszowych 

 
 
 
 
 
 
Sekwoja – najwyższe drzewo (spójrz na jego potęgę) 
 
 
 
  
 

 



22.03 Światowy Dzień Wody 
  

               Monotlenek diwodoru  
 
          Ta magiczna substancja  
          decyduje o naszym życiu. 
             
   Oceany dostarczają około 50% tlenu na ziemi. 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

Monotlenek diwodoru to po prostu słynne, chemiczne 
H2O 

 
 
 



 
Ostatnia sobota marca - Godzina dla Ziemi 
 
Akcja obchodzona od 2007 roku. W wyznaczonej porze miliony ludzi na świecie na godzinę wyłączą światło  
i wszelkie sprzęty – by symbolicznie wyrazić troskę o przyszłość środowiska naturalnego i poświęcić ten czas 
na refleksję. Pierwsza akcja odbyła się w Sydney, ale szybko stała się popularna poza Australią, również w 
Polsce 
 
22.04 Światowy Dzień Ziemi 
Bądźmy entuzjastami. Działajmy tak jak możemy!  
Najważniejsze to zacząć!  
Dla mieszkańców Ziemi dużym problemem są zbyt szybko obecnie następujące zmiany klimatyczne. 
 

Słowa sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona 
(źródło: Simon King, Clare Nasir „Jak pachnie deszcz?”, Wydawnictwo Dom Wydawniczy  „REBIS Sp. Z o.o. Poznań 2020)   

„Ocalenie naszej planety, wydobycie ludzi z biedy, rozwój gospodarczy (…) to 

jedna i ta sama walka. Musimy połączyć wszystko, co dotyczy zmian klimatu, 
niedoboru wody i energii, zdrowia i bezpieczeństwa żywnościowego na całym 

świecie. Rozwiązanie jednego problemu musi być jednocześnie rozwiązaniem 
wszystkich.” 
 
 
 
 



 

Najprostsze sposoby, którymi pomożemy naszej planecie. 
 Zużyj, wypłucz, użyj ponownie (ograniczamy plastik, używamy szkło). 
 Zakręć dobrze kran, niech nie kapie (tryb eko – zainstaluj perlatory, ograniczą strumień wody). 
 Doceń segregowanie, zmniejsz produkcję śmieci – nie wyrzucaj, naprawiaj! To, co się da. 
 Wyciągnij wtyczkę (nie zostawiaj sprzętów w trybie czuwania). 
 Nie marnuj jedzenia, uczciwie się zastanów czy na pewno potrzebujesz coś kupić. 

 
   
   

    Ważne hasło dla Ciebie 
Nie wyrzucaj! Może naprawisz? 
Czy możecie sobie wyobrazić firmę, która nie zachęca do kupna swoich nowych 
produktów? 
Patagonia – amerykański producent odzieży i obuwia, przekonuje, że 
przedłużenie życia ubrań ograniczy nasz negatywny wpływ na ziemię (rok 
używania danej rzeczy, to zużycie wody, emisja CO2 oraz nagromadzenie 
odpadów mniejsze o 20 do 30%). 
 
 
 

 



 
 

Pamiętaj o ogólnopolskich, miejskich i szkolnych akcjach, 
w których możesz wziąć udział. 

 

Pamiętaj, że dobre pomysły nastolatków mają wielką moc, może sam zaproponujesz konkretne 
działania. 
Niektóre pomysły dzieci, które postanowiły ulepszyć świat, dać coś od siebie zostały zebrane  
w książce Karoliny Grabarczyk „I ty możesz zmienić świat” 
 
Zachęcamy do udziału w szkolnych akcjach ekologicznych: 
� Zbiórki niebezpiecznych odpadów, zużytych baterii  

   (szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji Organizacji Odzysku REBA „Edukujemy-Pomagamy”). 
� Zbiórki plastikowych nakrętek – zmniejszamy ilość odpadów plastikowych, pomagamy w rehabilitacji 

potrzebujących osób. 
� Właściwego zimowego dokarmiania ptaków. 
� Pielęgnacji roślin doniczkowych 
� Zdobywania wiedzy na temat pięknych krajobrazów i możliwości dbania o ich zachowanie. 

 
 



Wiem, więc mogę działać!  
Zobacz jak działają już inni. 

 
 

W Katowicach utworzono dziki skwer przy rynku. Pomysł 
sprawdził się. Mimo suszy zakwitły jednoroczne kwiaty, zimę 
przetrwały rośliny wieloletnie. Niebawem znowu zakwitną tam 
rumiany, chabry, koniczyny, pięciorniki czy kąkole. 
Kolejne łąki powstały przy stawie Maroko na osiedlu 
Tysiąclecia, przy ul. Granicznej na os. Paderewskiego 
i terenie w okolicy Banku PKO przy ul. Chorzowskiej.  
 

 
W mieście zorganizowano akcję sadzenia roślin łąkowych w pustych, dużych zewnętrznych 
donicach. W taki sposób zagospodarowano również donicę w najbliższej okolicy naszej 
szkoły (ul. Adamskiego). 
 
 
 
 
 
 



Zieleń w mieście pojawia się również na elewacjach i dachach budynków. 
Nie jest to tylko ozdoba. 
 

      
Budynek przy ulicy Młyńskiej w Katowicach     Budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach 

 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynków ze względów energetycznych, 
estetycznych i społecznych. Drzewa, krzewy i inne rośliny pochłaniają dwutlenek węgla  
i zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu. 
Żywa fasada to nie tylko ozdoba budynku. Ma także właściwości termiczne – ociepla 
budynek w zimie, chłodzi w lecie (mniejsze zapotrzebowanie na energię).  
W sąsiedztwie zielonej ściany spada poziom pyłów w powietrzu (od 10 do 20 %) i wytłumiony 
zostaje uliczny hałas. 
 



Nowoczesność stawia na czystą energię! 
 

W Silesia City Center – największym  centrum 
handlowym na Śląsku – został zamontowany 
nowoczesny system fotowoltaiczny. Silesia jest 
pierwszym obiektem handlowym w regionie z tego 
rodzaju instalacją.  
 

System powstał na powierzchni 1000 mkw. i składa się z 132 paneli.  
 
W ciągu roku dadzą one możliwość wytworzenia 40 000 kWh przyjaznej dla klimatu energii 
elektrycznej, która zostanie wykorzystana przez systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne 
Silesia City Center. 
 
Instalacje fotowoltaiczne to niezawodne i bezpieczne rozwiązanie ekologiczne. Są przyjazne 
dla środowiska naturalnego, nie generują hałasu i zanieczyszczeń. Dzięki systemowi 
fotowoltaicznemu w SCC do atmosfery nie trafi aż 32,5 ton dwutlenku węgla. 
 
 
 
 



 
W dużych miastach ludzie zaczynają dostrzegać potrzebę ochrony 
zwierząt, które mają na tych obszarach trudne warunki życia. 
 
Ule na dachach Katowic 
 

         
 

Jak wygląda praca pszczół w mieście? Miejskie pasieki od lat z powodzeniem funkcjonują  
w wielu miastach na świecie. Setki uli można zobaczyć na dachach budynków Nowego 
Jorku, Londynu, Toronto czy Johannesburga. W Polsce pierwsze miejskie pasieki pojawiły 
się w Warszawie a w naszym regionie np. dwa ule na dachu Chorzowskiego Centrum 
Kultury, ule na dachu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na budynku NOSPR-u oraz 
dwóch basenów – Burowiec i Brynów. W ramach miejskiej inicjatywy zasiedlono je łagodną 
rasą pszczół miodnych.  



Doceniając rolę owadów w przyrodzie, w miastach buduje się również domki dla owadów. 
Domek taki stanął na placu Zwycięstwa i Wolności w Pszczynie.  
Domek składa się z prostych elementów. Wykorzystano w nim naturalne materiały, takie jak 

drewno, glina, słoma lub cegła. Mieszkańcami domków dla owadów są zazwyczaj pszczoły, 
trzmiele, biedronki. 

 
  
  
 

 

W Katowicach prowadzone są od 2013 roku  
„hotele dla owadów”.  
Część z nich powstała w Dolinie Trzech Stawów. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



W mieście powinniśmy dbać również o ptaki – chronić ich siedliska 
 
Budki lęgowe dla jerzyków 

  
 

 

Jerzyki są wyjątkowym gatunkiem ptaków. To najskuteczniejsza naturalna broń przeciw 
komarom. Jednego dnia jerzyki potrafią zjeść nawet do 20 tysięcy owadów, w tym komarów. 
Jerzyki skutecznie zastępują opryski chemiczne. Środki 
owadobójcze zawsze degradują środowisko i zabijają 
pszczoły. Montuje się też budki lęgowe dla innych ptaków 
 
 
 



Doceniajmy piękno przyrody 
 

 
 
 
 

 



 
SPRAWDŹ CZY WIESZ, CZY ZAPAMIĘTAŁEŚ? 
 

1.  Czego dotyczą określenia: zielone płuca i niebieskie płuca Ziemi? 

2.  Czy rośliny na budynku to tylko ozdoba? 

3.  Jaka substancja kryje się pod nazwą monotlenek diwodoru? 

4.  Co trzeba zrobić aby włączyć się do akcji „Godzina dla Ziemi”? 

5.  Czy potrafisz podać 4 argumenty mówiące o tym, że rower to dobry rodzaj transportu? 

6.  Jak Ty możesz dbać o Ziemię? 

 

 
 
 
  
 



Źródła: 
W prezentacji wykorzystano zdjęcia i materiały ze stron internetowych: 
https://dziennikzachodni.pl/najwieksza-w-katowicach-zielona-sciana-gotowa-bedzie-jeszcze-druga-obie-na-hotelu-ktory-powstal-przy-mlynskiej/ar/c1-15534841 
http://www.pngall.com/global-warming-png 
https://www.reddit.com/r/LSD/comments/8vzp78/rainbow_eucalyptus/ 
https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/awwdpq/these_rainbow_eucalyptus_trees/ 
http://www.klubgaja.pl/news/146 
https://www.wlin.pl/las/atlas-drzew-i-krzewow/atlas-drzew/dab-bezszypulkowy/ 
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/katowice-sieja-laki-kwietne/x846ett 
https://katowice.naszemiasto.pl/najwieksza-w-katowicach-zielona-sciana-gotowa-bedzie/ar/c1-8222897 
https://www.dreamstime.com/photos-images/katowice-aerial.html 
https://katowice24.info/katowickie-centrum-handlowe-wytwarza-prad-z-paneli/ 
https://noizz.pl/ekologia/zebrano-miod-z-uli-postawionych-na-dachach-w-katowicach/vj2gvj2 
https://katowice.gosc.pl/doc/5728701.Chorzow-Otwarto-ule-na-dachu-ChCK 
https://www.noweinfo.pl/domek-dla-owadow-niedaleko-ronda/ 
https://www.radiopiekary.pl/2017/03/09/odnowili-hotele-dla-owadow/ 
https://koszyki.net.pl/budki-legowe-dla-ptakow/5276-td016-budka-legowa-dla-jerzykow-37x20x2227h-cm.html 
https://www.eska.pl/slaskie/sosnowiec-stawia-na-naturalne-sposoby-w-walce-z-komarami-zamiast-opryskow-na-ratunek-maja-przyjsc-jerzyki-aa-UcFQ-pRUa-Y73m.html 
http://www.klubgaja.pl/news/1236 
https://sites.google.com/site/rowery15001900/ 
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