
MÓJ DOM- ZIEMIA 

 

W moim artykule przedstawię problem, który dotyczy wielu z nas. Bardzo dużo 

ludzi nie zdaje sobie sprawy jak ważne i istotne jest dbanie o nasz dom, nasze miejsce, w którym 

czujemy się bezpiecznie. Bagatelizujemy to, na czym nasza uwaga powinna być najbardziej skupiona. 

Chciałabym abyście po przeczytaniu artykułu, zastanowili się, czy wy dążycie w jakimś stopniu do 

tego, by nasza Ziemia stała się lepsza i aby każdy czuł się tu jak najlepiej. Mam głęboką nadzieję, że 

chociaż garstka z was zdaje sobie sprawę jak ważna jest to rzecz. Poruszę tutaj dwa, uważam 

najbardziej istotne aspekty jeżeli chodzi o dbanie o środowisko. Przedstawię również jak można 

zapobiegać oraz przeciwdziałać niektórym działaniom oraz złym nawykom. Pamiętajmy, że o nasz 

dom trzeba dbać, a mój artykuł udowodni że wcale nie jest to trudne. Wystarczy tylko chcieć 

 

 

 

 

Na początek coś na co ja najbardziej zwracam uwagę czyli zanieczyszczenie 

powietrza.  Niska emisja (emisja pyłów i szkodliwych gazów), jest problemem bardzo istotnym, 

dlatego skupiam się przede wszystkim  na nim w tym artykule. Przyczyn tego jest wiele. Może to 

być nieodpowiednie spalanie paliwa, spalanie paliwa o niskiej jakości czy spalanie śmieci. 

Konsekwencje, moim zdaniem są ogromne. Ma to oczywiście wpływ na środowisko naturalne, to 

znaczy mogą występować kwaśne deszcze, może tworzyć się dziura ozonowa, mogą nastąpić 

choroby i mutacje organizmów. Niska emisja ma także wpływ na nasze zdrowie.  Może być ona 

przyczyną pojawienia się lub nasilenia chorób układu oddechowego oraz zaburzeń centralnego 

układu nerwowego. Zapobiegając zanieczyszczeniom chronimy również siebie oraz to co jest 

najważniejsze czyli zdrowie, które ma się tylko jedno. Aby było ono mniejsze istnieje wiele 

sposobów zapobiegania. Niektóre z nich wam opiszę. Możemy: nie spalać śmieci w piecu, nie 

przegrzewać domu, wymienić żarówki na energooszczędne, zamiast jechać do pracy samochodem, 

wybrać się na rowerze lub piechotą, nie stosować areozoli z freonem. Działania te nie są 

skomplikowane oraz nie wymagają większych poświęceń.  Powinniśmy więc wdrożyć je w życie. 

Kolejnym problemem który chce poruszyć, jest zanieczyszczenie lasów. Jest to coś czego pojąć nie 

umiem. Wiele razy widziałam, jak ludzie wywożą worki ze śmieciami do lasu. Ja się tylko pytam po 

co? Nie jest od tego, aby tam wywozić śmieci. Jest  domem dla wielu zwierząt, nie zapominajmy o 

tym. Bardzo często wybieram się wraz z moją klasą  na sprzątanie lasów. Jest to naprawdę dobry gest, 

który każdy z nas jest w stanie uczynić. Wystarczy iść tam raz w miesiącu, pozbierać śmieci, ogarnąć 

trochę a wiele zwierzątek będzie nam za to wdzięczne. Gwarantuje wam. 

 

 

 

 

Na zakończenie chciałabym podsumować mój artykuł. Moi drodzy, nie jest 

to czymś trudnym, aby na moment zastanowić się co JA robię dobrego dla Ziemi. Jak o nią dbam i 

czy w ogóle o nią dbam. Jakie działania podejmuje w związku z wieloma problemami z jakimi się 

zmagamy. Oczywiście to co opisałam, to tylko wybrane przeze mnie  rzeczy na które warto zwracać 

uwagę. Jest jeszcze multum innych, równie ważnych. Na internecie możemy znaleźć wiele sposobów 

walki z nimi. Mam dla was takie zadanie, poczytajcie o tym. Poświęćcie chociaż pięć minut. Może 

to wiele zmienić, możecie zacząć inaczej patrzeć na niektóre aspekty. Pamiętajcie, ten artykuł jest po 

coś. Uświadamiam wam jak ważna jest ochrona środowiska. To co z tym zrobicie to już wasza sprawa. 

Jednak jak pisałam już na początku, pokładam w was ogromne nadzieje. ZAPOBIEGAJCIE, 

CHROŃCIE I POMAGAJCIE. 

 


