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         Jak żyć ekologicznie  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Ekologiczna sonda
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Czy u Ciebie w domu segreguje się śmieci?
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Bierzesz prysznic, czy kąpiel w wannie?

Czy używasz filtru do wody? 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Auta ekologiczne
Zwykle, gdy słyszymy słowo auto, myślimy o samochodach spalinowych. 

Ale niedługo się to zmieni, bo wiele marek już produkuje modele elektryczne.     
Do takich marek należą; Porsche, Opel, Mercedes, Volvo itp. Jeśli spojrzeć na tę 
listę, dość dużo marek wprowadza auta elektryczne.

Niektórzy kupują auta, biorąc pod uwagę ich prędkość i luksus. Do takich 
samochodów możemy zaliczyć Porsche Taycan albo Mercedesa Eqc. Pomyślicie 
jednak, że to są drogie auta. A do aut tańszych zaliczamy Opla Mokę i Toyotę 
Yaris. 

Zostają nam auta wodorowe, takie jak Toyota Miray. Pewnie niektórzy          
z czytelników naszej szkolnej gazetki pomyślą, że nie wymieniłem aut 
hybrydowych, ale hybrydy są w połowie zasilane spalinowo, a w połowie 
elektrycznie. Jak widzicie więc, auta, które są ekologiczne, też potrafią być dobre.
A oto przykłady aut: elektrycznego i wodorowego.
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                                                  Jak żyć ekologicznie? 
  
10 porad, dzięki którym możemy uratować naszą planetę! 
 Wielu ludzi na świecie nie dba o planetę. Zużywa dużo plastiku, marnuje wodę, 
wrzuca odpady do mórz, jezior i rzek (rocznie do wód dostaje się od 0,8 do 2,7 mln ton 
plastiku!). Cierpią na tym zarówno ludzie, jak i zwierzęta. 
Oto kilka wskazówek, jak żyć ekologicznie: 

1. Nie marnuj jedzenia 
2. Segreguj śmieci-wrzucaj odpady do odpowiedniego pojemnika. 
3. Nie korzystaj z plastikowych słomek, kubeczków, talerzyków Nie wrzucaj odpadów 

do mórz, jezior itp.- zwierzęta morskie będą mogły spokojnie pływać! 
4. Nie kupuj zbędnych rzeczy z tworzyw sztucznych. 
5. Zamiast kupować plastikowe butelki z wodą, używaj filtra.  
6. Oszczędzaj prąd. 
7. Kupuj mniej nowych ubrań lub nabywaj je w sklepach, w których ludzie je oddają 
8. Wybieraj kosmetyki i środki czystości bez chemii. 
9. Wodę używaną do mycia owoców i warzyw podlewaj kwiaty. 
10. Unikaj mięsa (oczywiście, nie zmuszam cię do zostania wegetarianinem!). 

Warto również pomyśleć o np. samochodach elektrycznych zamiast spalinowych lub w 
ogóle zapomnieć o samochodach i przenieść się na rowery i komunikację miejską. 

Ratujmy pszczoły! Czy wiesz, że szacuje się, że co sekundę w Polsce umiera 105 pszczół? 
Żeby pomóc im stosuj te zasady:

1. Sadź kwiaty i rośliny (jeżeli jest to w twoim domu to niemożliwe, możesz kupić 
specjalne nasiona dostępne w sklepach ogrodniczych. Czasami dostępne w sklepach 
spożywczych). 

2. Buduj domki i hotele dla pszczół. 
3. Wspieraj pszczoły, kupując ich lokalne produkty. Niektóre firmy w zamian za kupno np. 

płatków z miodem dają Ci nasionka kwiatów miododajnych lub wpłacają nieduże 
kwoty na organizacje pomagającym tym owadom. 

Stosując tych kilka zasad, jesteśmy o krok od uratowania Ziemi! 

 5



LUTY 2022

EKOLOGIA NA CO DZIEŃ

Wywiad z Martyną

Staś: Martyno, czy mogę przeprowadzić z Tobą wywiad o ekologi?
Martyna: Tak, oczywiście.
Staś: Czy segregujesz śmieci?
Martyna: Oczywiście, zawsze staram się segregować śmieci w szkole i w domu.
Staś: Używasz prysznica czy wanny?
Martyna: Prysznica z dwóch powodów - marnuje mniej wody i nie mam wyboru.
Staś: Czy często kupujesz nowe ubrania?
Martyna: Bardzo rzadko.
Staś: Czy popierasz kupowanie używanych ubrań?
Martyna: Moim zdaniem to jest bardzo mądre, można kupić perełki w bardzo dobrym 
stanie.
Staś: Czy korzystasz z dużej i ilości plastiku?
Martyna: Niestety tak, ale próbuje zaoszczędzić plastik.
Staś: Dziękuję za rozmowę. 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Opowiadanie o Bartku 
i jego wymarzonym samochodzie elektrycznym

Działo się to w krainie myszoskoczków, gdzie myszoskoczki miały bardzo dużą 
wartość.

Bartek pewnego słonecznego dnia wstał, zjadł płatki i poczytał gazetę. W tej 
gazecie wyczytał „Kandydat, który znajdzie moje dwa myszoskoczki, dostanie Porsche 
Taycan”. Ostatnio się też dowiedział, że ten model jest ekologiczny. Z tego też powodu 
zabrał się od razu do szukania myszoskoczków. Szukał pod kanapą, w szafie, potem 
szukał w lesie, na łące. I znalazł obydwa myszoskoczki, pobiegł szybko do domu. 
Przeczytał w gazecie, jaki adres.
- Aha, Makowa  w Puszczykowie! 

Pojechał szybko z myszoskoczkami na rowerze. Ciągle w głowie powtarzał adres: 
Puszczykowo Makowa 2, Puszczykowo Makowa i tak dalej, i tak dalej. Aż w końcu 
dojechał. Puk, Puk, Puk! Pan Mirek  (właściciel myszoskoczków) otworzył drzwi.
- Yy…dzień dobry - powiedział Bartek.
- Dzień dobry.
- Mam dla pana dwa myszoskoczki.
- Ale tu jest jeden myszoskoczek - powiedział Mirek.
- Jak to!?
Faktycznie nie było tam dwóch myszoskoczków, a był tylko jeden. 
Bartek dał myszoskoczka i powiedział.
- Daję słowo, że jeszcze w tym tygodniu oddam tego drugiego myszoskoczka. 
- Dobrze - powiedział Mirek. I zamknął drzwi. 
Bartek pomyślał: „Ach, jak ja znajdę małego myszoskoczka w tydzień ??? Ale spróbuję”.
Wrócił na rowerze i poszedł spać, bo była już godzina dziesiąta w nocy. 

Bartek rano się obudził o ósmej rano.
Zjadł śniadanie i zabrał się za szukanie. Po drodze spotkał pana Pawła (swojego 
sąsiada), który powiedział:
- Znalazłem takiego szczura, który bardzo wysoko skacze.
- To nie żaden szczur, to jest przecież myszoskoczek.
- Aaa, okej. A co właściwie chcesz z nim zrobić.
- Oddać go takiemu Mirkowi za Porsche Taycan. 
- Ale ja ci go teraz nie oddam.
- Okej, może kompromis? - zaproponował.
- Dobrze, a jak się podzielimy?
- Sprzedamy go.
- Dobrze.

Paweł i Bartek poszli do Mirka, następnie odebrali Porsche Taycan.
I wystawili samochód na sprzedaż za 500 tysięcy.
                    
                                       Miesiąc później

Bartek przybiegł szybko do Pawła. 
- Sprzedaliśmy wóz!!!! 
- Super.
Potem podzielili się po 250 tysięcy dla Pawła i Bartka. Następnie kupili BMW 530i.
I driftowali długo i szczęśliwie. 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Przepis na muffiny.  
Składniki                                                                              
375g mąki
220g cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka cukru waniliowego
125ml oleju
125 ml mleka
300 g owoców
Przygotowanie
1. Przygotować składniki suche (mąkę, cukier, proszek do pieczenia).
2. Dodać składniki mokre (olej i mleko).
3. Razem delikatnie wymieszać.
4. Dodać owoce.
5. Piec w 180c przez 35 minut.
Smacznego!
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