
 

Witam wszystkich uczniów i 

uczennice naszej szkoły!!! 

W ramach zajęć bibliotecznych 

zapraszam Was do wspólnych 

obchodów pięknego święta                                                                                                     

jakim jest 

50 -ty Światowy Dzień Ziemi  

 

 

Każdy z nas jest odpowiedzialny za piękno tego świata, w którym żyjemy, dlatego też 
proponuję obejrzenie poniższych filmów. Możecie wybrać te filmy, które Was najbardziej 
zainteresują. Jeśli każdy z nas poświęci kilka minut w celu uczczenia Dnia Ziemi stanie się 
bogatszy emocjonalnie, poszerzy swoją wiedzę i uświadomi sobie, co tak najbardziej w życiu 
jest ważne,  co pozostawimy po sobie przyszłym pokoleniom. 
Zapraszam i życzę miłych refleksji i odczuć: 
Ziemia to, to wyspa zielona – piosenka, którą uczniowie klasy 3 rozpoczęli zajęcia koła 

bibliotecznego, a następnie dokonali interpretacji jej tekstu. Następnie słuchały i oglądały 

prezentację dla dzieci, fragmenty filmów edukacyjnych pt.  „Ziemia mówi do mnie”,  

„Dzień Ziemi”. „Kodeks ekologa”. Nie zabrakło dyskusji na temat ratowania naszej Planety 

przed zagładą, segregowania odpadów, ochrony przyrody w szerokim tego słowa znaczeniu. 

Uczniowie podczas zajęć plastycznych rysowali laurkę i redagowali osobiste życzenia Dla 

Ziemi. 

 
Życzenia i laurki dla Ziemi od uczniów klasy 3 

  Ania Gozdek 

                  

 

          Droga Ziemio! 

Życzę Ci, abyś zawsze była czysta, pachnąca i kwiecista. 

Abyś miała czyste lasy, wody najpiękniejszej urody. 

Abyś była z nami zawsze, bo bez Ciebie i nas nie będzie. 

                                                                    Adrian Stefańsk 



  Droga Ziemio! 

                                                                                      Życzę Ci, aby Twoje morza, rzeki, oceany były czyste. 

                                                                                      Aby śmieci była mało i powietrze nam sprzyjało. 

                                                                                     Żeby drzewa były zawsze zielone. 

                                                                                     Obiecuję, że pod każdym względem  

                                                                                    będę dbać o Ciebie, żebyś była zawsze czysta  

                                                                                    i zadbana.                            

                                                                                                                                    Nikodem Wójcik 

 

 

   Kacper Wiśniewski 

                          Droga Ziemio! 

Życzę Ci słońca, czystej wody i powietrza. 

Będę dbał o Ciebie z całego serca. 

                                          Kacper Wiśniewski 

 

 

Droga Ziemio! 

   Z okazji Twojego święta życzę Tobie, abyś zawsze była tak piękna i tak zielona jak jesteś teraz i 

żebyś wybaczała nam nasze drobne przewinienia w stosunku do Ciebie. Chcę również, żebyś nigdy 

nie przestała się nami opiekować i pomagała nam zbierać obfite plony. 

   Nikodem Bereda 

                                                                                                                       


