
KLASY I- IV

Jan Halemba, klasa I SP 13 Mysłowice
Hej mój drogi przyjacielu
Czy wkładasz papier do papieru?
Czy wkładasz plastik do plastiku
Droga dziewczynko i chłopczyku?

Łucja Kupczak, klasa I SP 13 Mysłowice
Jeśli chcesz jeszcze spędzić wakacje na Helu
Segreguj swe śmieci mój przyjacielu!

Na zakupy nie zabieraj torby foliowej
Tylko używaj tej wielorazowej
Niech dziś każdy za mną wykrzykuje:
Kto segreguje, ten naszą planetę ratuje!

Agata Rzędzicka, klasa 2, SP 15 Jaworzno
WIADOMOŚĆ OD EKOLUDKA
Jestem ludek Ekoludek, co ma dla was tu przesłanie,
Więc posłuchaj mnie uważnie, bo to jest naprawdę ważne!

Dla naszej planety Ziemi razem działamy, bo ja bardzo kochamy!
Pamiętaj! Segreguj śmieci! Wiedzą już o tym z naszej szkoły dzieci.

Pojemniki dobrze znają, do odpowiednich kolorów butelki, papiery i puszki wyrzucają.
Jeśli idziesz na spacer do lasu- to nie hałasuj!

Czy to roślina, człowiek lub zwierz- wodę do życia musi mieć,
Więc gdy myjesz zęby i ręce to proszę zakręcaj kran w łazience!

To już nie jest zabawa tylko poważna sprawa!!
Jeśli o wszystkim pamiętać będziemy, to superbohaterami się staniemy!!

Gabriela Chmiel, klasa 2, SP 15 Jaworzno
MOJA MISJA
Jestem mała ale wiem,
Że jeśli świat zginie, 
Nie będzie mamy, taty
Życie się rozpłynie.
Nie będzie zwierząt, wody,
Ulubionej zabawki, uroków przyrody.
Dlatego… 

Martyna Syrnek, klasa 2, SP 15 Jaworzno
JAK POMÓC NASZEJ PLANECIE?
Raz pewna Martynka z Jaworzna zapytała mamy:
-„Skąd można wiedzieć, jak planetę ratować mam?”



Bo cierpi gdy w oknie podnosi roletę
I widzi jak śmieci zalewają planetę.
Szaro, buro i ponuro przez te rozrzucone śmieci,
-„Jak droga mamo mogą pomóc dzieci?”
Wtedy mama powiedziała chętnie:
-Trzeba segregować śmieci, wtedy będzie pięknie.
Wprowadzić również trzeba taką modę,
Aby oszczędzać również wodę.
Gdy się za to razem wszyscy weźmiemy,
Wtedy planetę na pewno uratujemy.
A wówczas ona odpłaci nam pewnie
Czystą woda w jeziorze, morzu, po prostu wszędzie.
Cudny krajobraz będzie cieszył oko,
A dzieci z radością będą dbały o to”.

Nikt nie ma takiej podniety
Jak ja w ratowaniu naszej planety.
Nikt nie ma takiej radości jak ja
W ratowaniu ludzkości.

Norbert Żak, klasa 2, SP 15 Jaworzno
MOJE MARZENIA
Czasem mam myśli takie,
Ze czeka nas życie nijakie.
Lecz gdyby zniknęły całe śmieci,
Szczęśliwe byłyby wszystkie dzieci.
Zwierzęta i ptaki czyste miałyby powietrze,
Nie martwiłbym się co będzie pojutrze.
Ryby by w krystalicznej wodzie pływały,
A dzieci częściej się uśmiechały.
Piękna byłaby nasza planeta,
Nie wyglądałaby jak makieta.
Nadzieję ciągle mam, że spełni się to
I marzyć będę wciąż, bo wiem, ze warto!

Magdalena Rydłowska, klasa 3, SP 9 Mysłowice
Kochany Rowerzysto! 
Po Twoim jednośladzie, 
Ziemia zostaje w ładzie. 
Nie produkujesz smogu, 
obcy Ci ślad węglowy. 
Dzięki Tobie każdy jest zdrowy 

Natalia i Julia Sarneckie, klasa 3, SP 9 Mysłowice
Idź taką drogą, 
gdzie ślady wiodą, 
ekologiczne, czyste i śliczne. 
Bo tak jest zdrowo, 
bo tak jest w modzie, 
z przyrodą w zgodzie.. 



Patrycja Szyja, klasa 3, SP 9 Mysłowice
Posegreguj swe odpady, bo przyroda nie da rady. 
Czy butelka, czy papierek, każdy ma swój kontenerek. 
Gdy odpadów masz bez liku, umieść szybko je w śmietniku. 
Posegreguj je dokładnie, niechaj nic ci nie wypadnie! 

Hanna Kwiecień, klasa 4, SP 10 Mysłowice
ALARM
Alarm! Alarm! Ziemia płacze!
Doniósł mi dziś mały ptaszek!
Na ratunek wiec ruszajmy!
I o Matkę Ziemie dbajmy.
Segregujmy śmieci stale, 
Papier, plastik i metale.
Oszczędzajmy wodę w kranie
Aby nie zabrakło nam jej. 
Nośmy torby papierowe
Tylko nie te plastikowe.
Auto na rower zamieńmy
By spaliny w mig zniknęły.
Nie rzucajmy śmieci w morze,
Bo zwierzętom będzie gorzej.
Gaśmy wszystkie światła w domu,
Aby nie marnować prądu.
Gdy warunki te spełnimy
Ziemię naszą ocalimy. 

Julia Goj, klasa 4, SP 10 Mysłowice
„ EKOLOGIA TO PODSTAWA”
Na imię mam Julia,
Mam 10 lat,
Chcę Wam przekazać
parę cennych rad.
Planeta nasza - Kochana Ziemia
Dziś potrzebuje trochę wytchnienia.
A więc, do dzieła!
Koleżanko, kolego!
Zróbmy dziś coś pożytecznego.
Papier do papierków,
Butelki do plastików,
Segregacja śmieci - tak się to nazywa,
I nie kłuje jak pokrzywa...
Po co nam Audi 
Po co nam Mazda
Jak na rowerze jest zdrowsza jazda,

EKOLOGIA? TO PODSTAWA!



KTO DBA O PRZYRODĘ DLA NIEGO WIELKIE BRAWA

Maciej Raś, klasa 4, SP 10 Mysłowice
„EKO ŚLADY”
Śmieci segreguję, przyrodę ratuję.
W kominku byle czym nie palę, niech się oddycha doskonale.
Wody nie marnuję – światu jej brakuje.
Cenię torby płócienne i papierowe, bo nie są dobre plastikowe.
Do szkoły jeżdżę na rowerze, czas dać odetchnąć atmosferze.
Wszystko po to, by lepiej żyć i człowiekiem eko być.

Natan Gryga, klasa 4, SP 13 Mysłowice
Woda to żywiciel i przyjaciel nasz
Szanuj ją o świcie i zakręcaj kran.

Woda jest niezbędna i wszystkim potrzebna
Pij wodę litrami dużymi łykami!

Woda to jest skarb, każdy o tym wie!
Cenniejsza niż złoto
Więc nie marnuj jej!

KLASY V- VIII

Adrian Woźnica, klasa 6, SP 9 Mysłowice
ŚWIĘTO ZIEMI
Nasza planeta przed stoma laty,
Wyglądała jak raj bogaty.
Ziemia sprawiedliwie się podzieliła,
Kontynenty, morza i wyspy sama nam wyznaczyła.
Obdarzyła nas górami, pustyniami , wyżynami.
Każdego dnia coś nam podarowała, 
śpiewem ptactwa zadowalała.
Lasy były pełne zwierzyny,
Wrażenie robiły duże dęby i czerwone jarzębiny.
Dzisiaj nasza planeta się zmienia,
Wszędzie tylko zanieczyszczenia.
Wiec Ziemio, z okazji twojego święta,
Niech duży i mały o Tobie pamięta.
Niech już smieci nie rosną w lasach,
Niech huty pamiętają o powietrzu w tych trudnych czasach.
Segregując odpady i oszczędzając wdę
W tak prosty sposób zadbamy o naszą przyrodę.
By Ziemię ocalić duzo do zrobienia mamy,
Nie pozwólmy jej zginąć, bo gdzie wtedy zamieszkamy?

Anna Wołczyk, klasa 6, SP 12 Dąbrowa Górnicza 



NASZA PLANETA
Mimo że mówią nam w telewizji 
I przestrzegają od przykrej wizji
Nie segregujemy poprawnie śmieci
Zarówno dorośli jak i ich dzieci
Ale jeszcze można wszystko naprawić 
Lecz zachowanie trzeba poprawić
Mogą powrócić znów srogie zimy
A także lata za którymi tęsknimy
Pobliskie lasy więc posprzątajcie
I dobry przykład innym dawajcie
Na koniec wszyscy mnie posłuchajcie
I o planetę bardziej zadbajcie

Zofia Witek, klasa 6, SP 13 Mysłowice
DLA DOBRA ZIEMI
Mój kochany przyjacielu!
Aby śmieci nie było wokół wielu:
Dbaj o czystość i porządek,
to Twój święty obowiązek!!!

Segregacja genialna rzecz,
świadomość tego musisz mieć!

Zielony worek na szkło przeznaczony,
Czeka, żeby być słojami wypełniony.

Żółty worek plastik i metal przyjmuje,
nic się od teraz nie zmarnuje.

Brązowy na BIO,
jesienią trafią tam liście na samo dno.

Do niebieskiego worka papier wrzucaj, 
na nic więcej nie czekaj.

Segreguj śmieci codziennie,
a wokół będzie przyjemnie.

Ziemia nasza jedna.
Nie może być taka biedna.
Musimy dbać o Nią sami, 
jeśli chcemy być tu mile widziani.

Koniec wiersza i bomba.
Kto nie dba o środowisko...
TEN TRĄBA :)



Aleksandra Wziątek, klasa 8, SP 13 Mysłowice
,,KU PRZESTRODZE…”

Dym i pył, plastiku tony - 
to dzisiejsze są syndromy.
Zanieczyszczeń naszej Ziemi
długo tak nie pociągniemy!

Brak już wody, suche rzeki,
zamiast morza jakieś ścieki.
Plaża – śmietnik i sinice,
coraz gorzej już to widzę!

Zamiast zjadać płody rolne,
jemy to, co żyło wolne.
Mięsa dużo nam nie trzeba!
Więcej tlenu! Kromkę chleba!

Przepych, chciwość nas pożera,
Nie zaczniemy znów od zera…
Powstrzymajmy tę głupotę,
bo za późno będzie potem!

Krzysztof Lisiak, klasa 6, SP 9
Nie zaśmiecaj swojej Ziemi, 🌍
Przecież lepiej jak się zieleni. 🌳
Każdy zasób na tej Ziemi 💦
Nie jest nieskończenie wielki.
Pomyśl o tym, bo bez wody,🚱
Tlenu czy też słońca, 🌞
Nasze życie będzie niczym.
Zostaw więc swój ślad lecz taki,👣
który da przykład nie byle jaki. 🦉

Piotr Proksa, klasa 5, ZSP 3 Mysłowice 
Wiersz nr 1
Ja wybieram szybki prysznic
zamiast długiej kąpieli,
 aby wody pitnej pod dostatkiem
ludzie na całej Ziemi mieli!

Wiersz nr 2
Wszystkie śmieci segregujemy,
niczego nie marnujemy,
chęci ogromne mamy, 
bo o naszą planetę dbamy.



Wiersz nr 3
Śmieci do morza nie wyrzucamy,
by ryby od tego nie umierały,
by morskie zwierzęta nie chorowały
i nadal morze zasiedlały.

Halina Rydzikowska, klasa 6, ZSP 3 Mysłowice
„NASZE ŚLADY”

Czym są „NASZE ŚLADY”?
Czy znasz ich przykłady?
Smog, plastik, zużycie wody…
To na złą działalność człowieka dowody.

Matkę Ziemię jedną mamy
Ważne jest jak o nią dbamy.
W przyrodzie nic nie ginie,
Nasze zachowanie bez echa nie minie.

Małymi krokami przyzwyczajenia stare zmieniajmy,
Dla dobra wspólnej przyszłości działajmy!
Dobry przykład wokoło dajemy - 
Jak segregować śmieci doskonale wiemy!

Bezmyślnie nie lejemy wody
Ekologiczne ślady do dumy to nie są powody
Zużycie energii też ograniczamy
Dobro naszej planety na uwadze mamy.

Jeśli Ziemię wszyscy chcemy mieć zdrową,
Uwagę na słowo „ekologia” miejmy wyjątkową!

Konrad Mayer, kl. 7, SP 9 Mysłowice
GINĄCA PLANETA
 Ziemio! Planeto zielona, życiodajna i wesoła,
Błękitem nieba i oceanów otoczona dookoła.
Strojna i pachnąca roślinnością stepów i gór,
Zapatrzona na lasy tropikalne, tajgę i polski bór.
Rozśpiewana w szumiących, czystych falach wód,
Piękna, bo o stulecia starsza, a i mądrzejsza niż ludzki ród.

Ziemio! Co z tobą dziś? Tyś chyba bardzo chora!
Niebo zasnuły cieplarniane gazy – ludzkości zmora.



Po oceanach krążą tankowce olbrzymy – techniki cuda!
Czy na pewno bez awarii i katastrof pływać się im uda?
Rośnie liczba aut, powstają odwierty i ropa tryska...
Wzrasta wydobycie węgla, lecz czy na tym ludzkość zyska?

Ziemio! Ty cierpisz i płaczesz deszczu kwaśnego łzami,
Ty wiesz planeto moja, że niszcząc ciebie – niszczymy się sami!
I pytasz: ,,Kto o mnie zadba, me siły wspomoże
Nim zginie ostatnie drzewo i wyschnie ostatnie morze?
Skoro ludzkie plemię jest chciwe, zachłanne i samolubne
I nie dostrzega, że ich działalności skutki są zgubne”.

Ziemio! Nie trać nadziei! Masz wielu przyjaciół wiernych!
Rozruszamy, przekonamy do pomocy ludzi mądrych, dzielnych.
Gdy tak siły i umysły zespolimy, może nasz świat ocalimy!
Ujarzmimy gazy cieplarniane! Nowe drzewa posadzimy,
A zatrudniając słońce, wodę, wiatr oszczędzimy cenne kopaliny.
Nowy napęd do aut wymyślimy, aby znikły trujące spaliny.

Ziemio! Walczmy razem! Uczeni twierdzą, że za niewiele lat
Mogą wyginąć wszyscy ludzie, zwierzęta i cały skażony świat!
Jest to już problem palący – tragiczna kwestia czasu i przeżycia,
Co utrudnia stały przyrost ludności, wzrost zapotrzebowania i zużycia.
A ja nadal wierzę szczerze, że wspólnie zdążymy zredukować ślady,
By tak się jednak stało, ludzie muszą stosować w życiu ekologiczne zasady.


