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dlaczego sieci nie lubią śmieci?

Ekologiczny konkurs edukacyjny pn. „Dlaczego sieci nie lubią śmieci?” 
został zorganizowany przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo- 
-Kanalizacyjną Sp. z o.o. w celu podkreślenia idei międzynarodowego 
ruchu na rzecz ochrony środowiska „Sprzątanie Świata”. Formuła kon-
kursu promuje kreatywne podejście do edukacji ekologicznej skiero-
wanej do młodzieży szkolnej, która w ten sposób mogła uświadomić 
sobie, że niewłaściwe postępowanie z odpadami (śmieciami) może nie 
tylko mieć wpływ na zanieczyszczenie gleby lecz również oddziaływać 
na zasoby wody pitnej i gospodarkę ściekową.

Na jakość wody pitnej znaczący wpływ ma ochrona jej ujęć. Zanie-
czyszczenie odpadami obszaru, na którym ujmowana jest woda, może 
przynieść określone, negatywne konsekwencje dla zasobów wód. 
Niekorzystne dla środowiska jest też wprowadzanie odpadów do sie-
ci kanalizacji sanitarnej. Jeśli odpady powstające w naszych domach 
(resztki jedzenia, leki, chemikalia lub drobne śmieci) zamiast do kosza, 
wyrzucane są do toalety bądź zlewu, zaburzeniu ulega proces oczysz-
czania ścieków. Wówczas uzyskanie odpowiednich parametrów wody, 
która trafia do środowiska po oczyszczeniu, jest trudne, a proces 
oczyszczania musi być wydłużony. Bardzo niebezpieczne w skutkach 
mogą być sytuacje, gdy do kanalizacji sanitarnej wyrzucane są np. 
przeterminowane leki, czy inne szkodliwe substancje i chemikalia.

„SIECI” z nazwy konkursu, które „NIE LUBIĄ ŚMIECI” to właśnie sieć 
wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia oraz 
sieć kanalizacji sanitarnej, która odprowadza wytworzone w gospo-
darstwach domowych ścieki.

Adresatem konkursu byli uczniowie klas V i VI szkół podstawowych.

W tomiku prezentujemy zgłoszone w konkursie wiersze.
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śmieci w sieci

Lin rozmawia z drugim linem:
– Ma pan bardzo smutną minę.
Drugi lin na to odpowie:
– To się wprost nie mieści w głowie,
By jeziorko nasze małe
Zaśmiecane było stale!
Butelek sto pływa po wodzie,
Bo je ktoś tu wrzuca co dzień.

– A to gorsze niż trucizna,
Każdy z nas to dzisiaj przyzna,
Bo gdy rybki do nich wpłyną,
To niechybnie z głodu zginą.

– Maleńkie kijanki i żabki
Też wpadają do pułapki.
A niestety również dzieci
Wrzucają do wody śmieci!
I nikt nie pomyśli nawet,
Że nie można śmiecić w stawie!
Ludzie są bezmyślni bardzo
I przyrodą często gardzą.

– Wczoraj byłem na spacerze, 
Ciągle oczom swym nie wierzę:
Tu opona pływa stara,
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Tam znów worki, butów para,
Szkło, co często nas kaleczy...
Mówię panu, straszne rzeczy!

– Tydzień temu, dobrodzieju,
Tłusta plama od oleju
Kaczce piórka tak skleiła,
Że biedaczka ledwie żyła.
Dwoje dzieci od sandaczy
Zjadło wczoraj garść spinaczy.
Pomyliły je z obiadkiem,
Gdy pływały sobie z dziadkiem.
Płoć wraz z dwoma okoniami
Zatruła się mydlinami,
Bo jakiś niemądry człowiek
Umył auto w naszej wodzie.

– A żarówki? A baterie?
Niebezpieczne są niezmiernie!
Tak też bywa z lekarstwami,
Które płyną ze ściekami,
Bo wrzucone raz do wody
Mogą tam narobić szkody!

– Czy nas ludzie w nosie mają, 
Że tak wodę zatruwają?
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Rozmawiałem już z karasiem,
Co na ekologii zna się,
Problem w mig rozwiązać chcę,
Bo inaczej będzie źle.

Biednym rybom, jak widzicie,
Śmieci mogą zniszczyć życie.
I nie tylko rybom w stawie,
Lecz i wszystkim ludziom prawie.
Woda krąży wszak po sieci,
Co bardzo nie lubi śmieci.

I miejsce
Sandra Czechowicz

11 lat, SP 17
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sieci

Sieci to miejsce, gdzie płynie woda,
Która jest czysta i bardzo zdrowa.
Chyba, że robisz rzeczy nieładnie,
Myjąc samochód nad rzeką dokładnie.
Zdarza się czasem, że w rurach płynie woda ze ściekami,
Wpływa do tych sieci łazienkowymi odpływami.
Miejsce ujęcia wody – to ważne,
Musi być traktowane bardzo poważnie,
Musi być czyste i osłonięte, żadnymi śmieciami nawet nie  
     tknięte.
Jeśli się jednak zdarzy inaczej, kąpiesz się, myślisz, co to ma  
     znaczyć?
Myjesz się, patrzysz wysypka na ciele,
tak być nie może moi przyjaciele.
Śmieci? Do sieci?
Niemądrze tak robić – to okropna rzecz!
Chcemy odetkać rury i wyrzucić każdy śmieć!
Od dzisiaj wszyscy regułę tą znamy
i ścieków do wody nie wylewamy!

II miejsce
Zuzanna Bernaciak
11 lat, SP 20
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�rzes�anie

Każda mama już od rana bardzo dobrze o tym wie,
że do kosza - nie do zlewu resztki śmieci wrzuca się.
Czy obierki, czy sałatka to dla rury nie jest gratka.
Śmieć do oczyszczalni wpada i jest problem z tym nie lada.
Urządzenia tam pracują, mocy całej nie żałują,
a śmieć, choć się oczyszczalnia trudzi, może Morze nam 
     zabrudzić.
A nikt nie chce już o świcie pływać w morskim alg zakwicie.

Więc gdy sprawa środowiska jest choć trochę Tobie bliska,
to bądź zawsze już gotowy dbać o ścieki i o wody,
i do kosza śmieci wrzuć, z czym się będziesz dobrze czuć.

Tym przesłaniem mam nadzieję dzisiaj Wam uświadomiłam,
że gdy sieci są bez śmieci, w tym jest środowiska siła.

III miejsce
Aleksandra Szypryt
11 lat, SP 81
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a�el

Wszystkie kaczki narzekają, że się kąpać, gdzie nie mają,
Że nie mogą stroszyć piórek wśród papierków, butli, rurek.
Żaby skrzeczą: – bieda, bieda! Ryby: – tak się żyć już nie da.
Bobry wielce się buntują, że tu tamy nie zbudują.

Rak ze złości szczypce ściska: – Tu podobnie do śmietniska.
Czapla jęczy, bocian płacze: – żadnej żaby nie zobaczę!
Żałośnie tatarak jęczy, że go to podłoże męczy.

Taka brudna jest ta woda, że aż na nią patrzeć szkoda.
Brud wydostał się ze ścieków, a to wszystko przez tych   
     człeków.
Każdy z tych niedobrych ludzi nam ściekami wodę brudzi.
Czy dorośli, czy też dzieci do odpływu wrzuca śmieci.

Kiedy śmieć ściekami płynie, to natura później ginie.
A więc mówię Ci człowieku: nie zaśmiecaj proszę ścieku!
Przecież warto kochać świat, być z przyrodą za pan brat!

III miejsce
Agnieszka Polek

12 lat, SP „Lingwista”
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dlaczego sieci nie lubią śmieci?

Mamy w zwyczaju w naszym kraju
Wyrzucać gdzie popadnie nasze śmieci,
A one trafi ają do wodnych sieci.
Z kanalizacji do rzek i tak powstaje wodny ściek.
Wrzucamy co popadnie, a to wszystko osiada na dnie
Zwierzęta umierają, bo czystej wody nie mają
Idąc na plażę słyszę komentarze: ale bród, ale smród,
A to wszystko z miejskich wód.
To są śmieci, które trafi ły do wodnych sieci
Odpływy zapchały, ryby pozabijały
I z rzeki nurtem zasypują nas hurtem.
Pamiętaj człowieku młody nie wrzucaj śmiecia do wody.
Są różne kosze, więc wrzuć go tam proszę,
Spraw, żeby woda była czysta i przejrzysta.
Za parę lat, gdy będziesz szedł nad rzeki brzeg,
Nie będzie płynął tam ściek,
Będzie czystko jak woda długa.
Pamiętaj, to twoja zasługa!

Wyróżnienie
Wiktoria Rzepka
11 lat, SP 65
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nora w tara�atac�

Jestem sobie rybka Nora,
Płynę często nurtem rzeki,
Gdy na obiad była pora,
Ktoś mi wylał na nos ścieki!
Bardzo się tym przestraszyłam,
Że o smrodzie już nie wspomnę,
Do jeziora wyruszyłam
Tam o ściekach wnet zapomnę.
Ależ cóż to? Tu też brudno,
Wszędzie pływa mnóstwo śmieci,
Aż zrobiło mi się smutno,
Jakbym wpadła w brudów sieci.
Więc do morza zajrzę szybko,
Chociaż wolę wodę słodką,
Porozmawiam z jakąś rybką, 
Może z fl ądrą, albo płotką.
Razem prędko ustalimy
Jak sie pozbyć tej zarazy,
Naszą wodę ocalimy,
By nie miała żadnej skazy.
Żeby pływać w wodzie czystej,
Pamiętajcie drogie dzieci,
O tak sprawie oczywistej,
Że nie lubią sieci śmieci.

Wyróżnienie
Daniela Danilenko

11 lat, SP 65

dlaczego sieci nie lubią śmieci?

Mamy w zwyczaju w naszym kraju
Wyrzucać gdzie popadnie nasze śmieci,
A one trafi ają do wodnych sieci.
Z kanalizacji do rzek i tak powstaje wodny ściek.
Wrzucamy co popadnie, a to wszystko osiada na dnie
Zwierzęta umierają, bo czystej wody nie mają
Idąc na plażę słyszę komentarze: ale bród, ale smród,
A to wszystko z miejskich wód.
To są śmieci, które trafi ły do wodnych sieci
Odpływy zapchały, ryby pozabijały
I z rzeki nurtem zasypują nas hurtem.
Pamiętaj człowieku młody nie wrzucaj śmiecia do wody.
Są różne kosze, więc wrzuć go tam proszę,
Spraw, żeby woda była czysta i przejrzysta.
Za parę lat, gdy będziesz szedł nad rzeki brzeg,
Nie będzie płynął tam ściek,
Będzie czystko jak woda długa.
Pamiętaj, to twoja zasługa!
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�ani rurka

Pani Rurka z oczyszczalni
przyszła wczoraj do doktora:
– Kiedyś żyło się jak w Narnii,
no a teraz – jestem chora.

Pani Rurko, co się stało?
– Pyta doktor przygnębiony.

– Czyżby Panią coś bolało?
– Czym jest brzuszek wypełniony?

Ach doktorze, mój kochany,
Co się dzieje na tym świecie,
że do muszli wyrzucamy
co popadnie: chemię, śmiecie... ?

I odpadki, i jedzenie.
Tak nie godzi się, mój drogi!
To przestępstwo, wykroczenie,
bo to mi po prostu szkodzi!

A na koniec jeszcze dodam,
że to strawić muszę wszystko
i oczyścić żeby woda
była znów jak uzdrowisko!

Wyróżnienie
Marek Mokrzyński

12 lat, SP im. Św. Jana de la Salle
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nie zatyka�

Śmieci wpadły do muszelki,
Raban zrobił się z tym wielki,
Bo w muszelce miejsca mało,
Wszystkie ścieki wnet wylało.

Przybiegł Jasiu za potrzebą
Wraz z „Urwisem”, swym kolegą.
Jakie było ich zdziwienie,
Co tu robić? Przerażenie!

Na drzwiach wisi komunikat,
Że wezwano hydraulika.
Toaleta tonie w ściekach,
Winnych widać po wypiekach.

Teraz w końcu pamiętają,
i dla wszystkich radę mają:
„Pamiętajcie wszystkie dzieci,
Nie wrzucajcie w muszlę śmieci.”

Zofi a Meller
11 lat, SP 65
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dlaczego sieci nie lubią śmieci?

Od dziesięcioleci wiadomo,
że nie można zanieczyszczać sieci,
wrzucając do nich śmieci.
Bo wtedy mimo pięknej pogody,
występują zakłócenia
w dostawie wody.
Wtedy przed użyciem,
trzeba zająć się należycie-myciem.
Trzeba zlecić płukanie sieci,
by oczyścić instalacje ze śmieci.
Dobrze by było zabezpieczyć nasze sieci,
to może już nigdy, nic do nich nie wleci.
A więc moi mili, mam nadzieję, że od tej chwili
będziemy dbać o czyste środowisko 
bo to dla nas WSZYSTKO!!!

Beata Laskowska
11 lat, SP 86
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woda

Dobra, zdrowa i przejrzysta
w fi liżance, fl aszce, szklance
w wannie, rzece, na basenie
czysta woda to marzenie.

Nie wrzucaj śmieci do sieci
bo sieci nie zmielą śmieci
i znowu razem z wodą
twoje powrócą śmieci...

Maja Jasińska
12 lat, SP 49
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dlaczego sieci nie lubią śmieci

Gdy śmieci zatkają rurę
Woda wybije wielką dziurę
Następnie wycieknie z rur
Z powodu wielkich dziur

Woda podmyje grunt
Stracimy nie jeden funt
Może nawet zawali się dom
I zrobi wielkie boom

Poza tym to dużo kosztuje
Naprawa rury i ...kto dom na nowo wybuduje
Naprawa trwać będzie długo
A później z kasą chudo

Krzysztof Dąbrowski
11 lat, SP 17
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środowisko to wszystko

Zbierajmy makulaturę
to wydrukują nową lekturę.
Makulatura do kosza na śmieci
to każde drzewo przyszłością dzieci.
 Plastik do plastiku,
 pomyśl trochę laiku.
 Szkło do szkła,
 wie to nawet dziatwa, co do szkoły szła.
Papier do papieru,
oszczędźmy trochę toneru.
Recykling to przyszłość świata,
za środowisko dużo mniejsza opłata.
 Pilnuj każdej wody kropelki,
 pożytek z tego wielki.
 Po co nam z węża wody pętelki,
 gdy z nieba lecą gęsto kropelki.
Niebieski, żółty, czerwony, zielony,
kto by pamiętał te wszystkie kolory.
Papier, plastik, metal, szkło
oddzielenie sobie do pojemników szło.
 Warto pamiętać, że kosze na śmieci
 lubią bardzo wszelkie śmieci.
 Las to nie wysypisko,
 tylko piękne dla saren i dzików pastwisko.
Wanna nie lepsza od prysznica,
chodź z pewnością woli ją dzielnica.
Wody zużycie ważne jest ciągle, 
wyje do nas wilk przeciągle. 

Weronika Błaszkowska
12 lat, SP w Pępowie
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dlaczego sieci nie lubią śmieci?

Nie wyrzucaj śmieci do kanalizy,
bo spakują Ci walizy.
 Wodociągi dobre są,
 wodę nam przynoszą.
 Kanalizę musimy mieć,
 więc do niej nie śmieć.
Dzieci śmieci do toalety wyrzucają
i kanalizę zapychają.
 Wodociągi dobre są,
 wodę nam przynoszą.
 Kanalizę musimy mieć,
 więc do niej nie śmieć.
Kiedy toaleta się zapycha, 
to hydraulik ją przepycha.
 Wodociągi dobre są,
 wodę nam przynoszą.
 Kanalizę musimy mieć,
 więc do niej nie śmieć.

Marzena Krapkowska
11 lat, SP w Pępowie
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dlaczego sieci nie lubią śmieci?

Sieci śmieci nie lubią z natury,
Mają problemy nie wchodzą w rury.
Zawsze robią coś odwrotnego,
ale nie mają niczego z tego.
Trafi ają do koszy bez kaloszy,
bez niczego i mówią: „Cześć kolego”.
Papierki, cukierki tu i tam,
ale nie zbierzesz mnie nigdy sam!

Roksana Wenta
10 lat, SP w Pępowie
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dlaczego sieci nie lubią śmieci?

Czy nasz świat ci się podoba?
Nie za bardzo? Jaka szkoda!
Oprócz lasów, łąk i jezior,
mamy śmieci wielki jęzor.
Ludzie wszystko rozrzucają,
wcale się nie oglądają,
Potem wielce są zdziwieni,
że nasz świat się nie zieleni!
Wszystkie brudy w tym jęzorze
utworzyły wielkie morze.
Później ścieka to do sieci,
które odgarniają śmieci.
Chciałbyś wiedzieć jak tam pachnie?
Nawet każda mucha padnie!
Gdy na niebie słońce, błękit,
tam są w ściekach straszne męki.
Ciemno, ciasno, coś szeleści,
ledwo w sieciach to się mieści!
Ale jakoś wytrzymują,
i ten świat nam reperują.

Hanna Zdrojewska
12 lat, SP 58
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nasza woda

Nasza woda ze źródeł płynie,
Lecz niedługo nam zaginie.
Słodka woda jest konieczna,
Bo ta słona niebezpieczna.

Zaśmiecając wody źródła,
Ona staje się paskudna.
Każdy człowiek o tym wie,
Lecz mimo to wielu postępuje źle.
Aby czyste źródła mieć, 
wystarczy tylko chcieć.

Julia Brużek
12 lat, SP 20
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koc�asz sieci?

Czy wiesz, jaki kolor woda w Nilu ma?
Jeśli nie, to wiedz, że czarna jest do dna.
Nie wiem, czy byś chciał się w takiej wodzie myć,
więc już teraz z ekologią musisz w zgodzie żyć.
Gdy sieci zanieczyszczasz, to będą potem brudne,
i potem twoje włosy nie będą schludne.
Ekologia dobra sprawa, może przy tym być zabawa.
Kochasz sieci?
Jeśli tak, to do śmietnika wrzucaj wszystkie śmieci.
Śmieci bowiem od niepamiętnych czasów atakują sieci.
A więc pamiętajcie dzieci:
Jeśli zaśmiecacie wodne sieci – to już zawsze wygrywają   
     śmieci.
Trzeba to zakończyć raz, by czystych sieci nadszedł czas.

Jakub Chodorowski
11 lat, SP 20
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wodna �a��czyna

Nasza polska sieć wodociągowa,
Zrobiona jest jak pajęczyna, gdzieś się zaczyna.
Połączona niczym sieć,
Biegnie z góry na dół i na boki,
Tworząc splątane widoki.
Mądry człowiek to wymyślił,
stworzył dla nas sieć,
byśmy mogli wodę mieć.
Więc, gdy puścisz wodę w wannie,
Pomyśl, jakie to jest łatwe.
Więc nie wlewaj przyjacielu do tej wody płynów i mydeł wielu,
Jak będziesz się starał zużywać jej jak najmniej,
Wtedy rurom będzie lżej!
Oceany, morza i wodospady, gdy są czyste,
To piękne krajobrazy.
Dbajmy o nie zawsze,
Wtedy Ziemia nam nie zgaśnie!

Karolina Baraszewska
12 lat, SP 20

21
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by�y sobie śmieci

Były sobie śmieci,
które wpadły w sieci.
Wszystkie śmieci leżą na dnie,
bo rzucane są gdzie popadnie.

Segregujesz wszystkie śmieci,
prosimy was drogie dzieci.
Więc nie leńcie się,
i do roboty bierzcie się.

Czy sieci lubią śmieci?
Jak myślicie drogie dzieci?
Na pewnie, że nie!
Więc posłuchajcie mnie!

Żeby było miło i wesoło,
czysto musi być w około.
Plasti k, metal, papier, szkło,
segregujcie wszystko to!

Gracjan Szpucha
11 lat, SP 65
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w czystości si�a

Ach te śmieci! Brudno wszędzie, na podwórku i na grzędzie.
Co się stało! Słów za mało.
Puszka, worek i butelka z każdej strony na nas zerka.

Zerka na nas smród i z rury, bo nam lecą brudy z góry.
Cóż tam, przecież nic się nie stało?
Tylko spalony olej do zlewu się wlało.

Każdy coś wrzuca do kanalizacji:
A to odpady z obfi tej kolacji, a to papieru rolki ogromne,
Wcale pokaźne, nigdy nie skromne.

Coraz więcej w kanalizację leci,
A ona naprawdę nie lubi śmieci!
Bo któż by przerobił tego brudu aż tyle?
Zapchana jest ona przez nas co chwilę.

A woda biedna płacze nad swym losem,
Bo każdy śmieć dla niej jest wielkim ciosem.
Któż ją oczyści ze szkodliwych substancji?
Na dobrą jej jakość już nie ma gwarancji!

Mili moi obywatele, a przecież trzeba tak niewiele.
Gdy się wszyscy raz zaweźmiemy, wszystkie śmieci uprzątniemy.
A jeśli nic do kanalizacji nie wrzucimy,
To się nad przyrodą naszą pochylimy.

Kinga Tomaszewicz
11 lat, SP 20
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wodny śmieciak

Cześć! Jestem śmieciak,
mały, fi glarny,
który zalega
w ściekach komunalnych.
Zamiast w śmietniku
wylądowałem w lazurowych wodach Bałtyku.
Niemądrzy ludzie
mnie tu wrzucili,
nie patrząc na to,
jakie spustoszenie mogę czynić!
Weźcie sobie do serc
co Wam teraz powiem!
Śmieci rzucone do wody
Mogą eko-zagłady być powodem!
Więc pamiętajcie mili,
po to na świecie
jest segregacja,
aby nasza planeta
była jak gracja!

Agata Bednarska
11 lat, SP 65
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eko oda

Patrzę na te wszystkie śmieci,
i aż mi się od nich w oczach świeci.
Gdzie ta nasza czysta Ziemia?
czy recykling nas odmienia?
Czy te pola i podwórka,
muszą śmierdzieć jak u knurka?!
Ścieki niszczą stawy, rzeki i jeziora,
kąpiel teraz w nich, to jest totalna zmora.
Przez nas biedne ryby, duszą się i konają,
masakra, bo nasze dzieci ich nie poznają.
A papier, szkło i wszystkie metale?
za segregację czekają medale!
Pamiętajmy więc wszyscy zawczasu,
By nie zaśmiecać naszego lasu!

Kinga Puchała
11 lat, SP im. Św. Jana de la Salle
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ścieki! ścieki!

Trujące ścieki, trujące dymy,
W tej brudnej rzece ryby dusimy.
A kiedy w rzece ścieków jest mnóstwo,
Nie ma  tam życia, wszędzie jest pusto.
Żyć nie można w bałaganie,
Więc się bierzmy za sprzątanie.
Zmykaj śmieciu do śmietnika,
Bałaganie, brudzie znikaj!
Gdy do rzeki ściek nie leci,
Cieszą się ryby i wszystkie dzieci.
Pamiętajmy o tym drodzy,
Najcenniejszy jest łyk czystej wody!

Remigiusz Kozłowski
12 lat, SP 65
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dba� o środowisko!

Chcesz mieć wodę czystą w kranie?
Wyrzucaj śmieci segregowane!
Chcesz być piękny, jędrny gładki?
Sortuj zawsze swe odpadki!
Gdybyś rzucał śmieci w koło,
Mielibyśmy wysypisko,
Które zabrałoby nam wszystko.
Śliczne lasy, łąki, rzeki
Zmieniłyby brudne ścieki.
Nie ma miejsca na zabawę,
Nie wypoczniesz wśród zieleni
Gdy powstaną dzikie hałdy
Dookoła matki Ziemi.
Dbajmy więc o środowisko
Segregujmy co się da,
By świat był tak doskonały
Jak źródlanej wody kropla.

Marcelina Karska
12 lat, SP 65
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dlaczego sieci nie lubią śmieci

Nie wrzucaj śmieci do sieci
bo będą wtedy chore dzieci.
Można nabyć się choroby,
korzystając z brudnej wody.
Brudna woda to kuracja już gotowa!
Brak zdrowej wody nie doda nam urody,
bo zawsze zdrowa woda życia nam doda.
Pij zawsze czystą wodę, żeby zadbać o urodę.
Kto czystą wodę pije-ten długo żyje.
Kto kropli wody nie szanuje-ten życie swoje marnuje.
Woda piszczy, płacze, stęka...
od odpadów głowa pęka!!!
Nie zaśmiecać sieci, powinny wiedzieć już wszystkie dzieci.
Od małego do dużego, że kropla dobrej wody jest dla każdego.
Gdy ktoś bezmyślnie papierek do umywalki wrzuci,
musisz koniecznie uwagę mu zwrócić.
Nie można tak bezkarnie śmiecić, segregować trzeba śmieci.
Pamiętajcie o tym dzieci, że do kanalizacji nie wyrzuca się  
     śmieci.
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Aby wodę uratować, warto śmieci segregować!!!
Czyste rzeki i źródełka, teraz ścieki-przykrość wielka!
Chora rzeka nic nie daje, nie pomieszka już w niej nikt,
ani ryba, żaba, rak-bo czystości w niej już brak.
Chora rzeka nie narzeka, tylko czeka, czeka, czeka...
Czysta woda i jezioro, to udany wypoczynek letnią porą.
W gorące dni daje nam ochłodę, a my zanieczyszczamy ten  
     skarb-wodę!
Kiedy wszyscy się zmówimy, brudu w wodzie nie ujrzymy,
wtedy świat znów będzie czysty, kolorowy i przejrzysty.

Kamil Rusinek
11 lat, SP 65
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dlaczego sieci nie lubią śmieci?

Raz w miesiącu tata wzdycha:
Odpływ w kuchni się zapycha.
Wtedy myśli i się pręży,
 Jak tu przepchać masę węży.

Po zabawie w hydraulika,
Ta awaria zaraz znika.
Gdy z zatorem się upora,
Wtedy zawsze prawi morał.

Niech żadne tłuszcze, resztki i brudy
Nie wpływają do odpływowej rury,
Żeby nie truć środowiska, a w tym zwierząt, lasów, mórz,
Trzymaj się tych zasad w życiu
a na pewno będziesz zuch!

Arkadiusz Ościk
11 lat, SP 58
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dlaczego sieci nie lubią śmieci?

A kto lubi śmieci?

Co dzień rano, przed pójściem do szkoły,
zabieram worki z odpadami, wrzucam do kubłów.
Robię to dobrze, więc jestem wesoły.

Wiem, że te śmieci trafi ą gdzie trzeba,
będzie z nich jeszcze jakiś pożytek.
Nie zanieczyszczą błękitu nieba.

Jeśli chcesz w rzece mieć czystą wodę,
kąpać się, pluskać, cieszyć naturą,
nie wrzucaj śmieci do kanalizy na swą wygodę.

Nie lubią odpadków w Twym domu rury.
Chcą drożne być i służyć Ci długo,
gdy się zapchają, same kłopoty, masz dzień ponury.

Segreguj śmieci, oszczędzaj wodę, chroń środowisko
Będziesz na topie, trendy też.
Zamiast śmiecić byle gdzie, idź pobiegaj na boisko.

Od nas zależy czysty świat.
Zawsze masz wybór, rób zawsze tak,
żeby zakwitnąć mógł piękny kwiat.

Kiedy nalewam do szklanki wodę,
To wiem, że mam wpływ na jej smak.
Nie będę śmiecić, taką mam modę.

Aleksandra Andruszkiewicz
11 lat, SP 17



Chcesz wiedzieć więcej o wodzie i ekologii? 
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