Kак пазиш природата?
Теодора Которова, 10 години
Здравейте! Тази година пак Ви изпращам
съчинение за „Аз съм българче“. Винаги се радвам,
ако има нова тема, защото тогава ми е по-интересно
да пиша.
Ако хората продължаваме така неразумно да
използваме природните богатства, ще имаме
проблеми с живота на Земята. Затова аз и моето
семейство се стараем да пазим околната среда.
Ще Ви разкажа как преминава един мой
обикновен ден.
Сутрин ставам и още в просъница отивам до
банята. Хубаво е, че имаме тоалетна с две копчета за
пускане на водата. Така може да се спести много.
След това, когато си мия ръцете, не пълня мивката,
както когато бях малка, а пускам чешмата само
толкова силно, колкото е нужно. Докато си мия
зъбите, спирам водата.
После се обличам и ето, че съм готова за закуска.
Черупките от яйцата и обелките от краставиците
отиват в компоста. Така хем изхвърляме по-малко
отпадъци, хем правим тор за градината.
За да не купуваме минерална вода в
пластмасови шишета от супермаркета имаме филтър
за пречистване на водата. Всяка сутрин си наливам
от нея в стъклена бутилка и тръгвам за училище.
Тази година вече ходя сама на училище с градски
транспорт и така използваме по-рядко колата.
Следобед се прибирам пеша.
Ям, пия, пиша си домашните и си почивам…

Ако е сряда, ходя на събрание на скаутите. Там,
освен че играем интересни игри, се учим и как да
обичаме природата и да опазваме околната среда.
Естествено, преди да изляза, загасвам всички
лампи, изваждам зарядните от контактите и
изключвам компютъра.
След вечеря си взимам ДУШ и си мия зъбите. Ако
взимаме душ вместо вана, отново пестим много вода!
Има още много неща, които правим за околната
среда- събираме разделно отпадъците, стараем се да
пазаруваме от пазара от местни фермери,
подаряваме старите си дрехи, вместо да ги
изхвърляме и т.н.
Радвам се, че зададохте тази тема, защото така
всички ще се замислят какво могат да направят за
земята, въздуха и водата.
Надявам се, че и Вие правите всички тези неща.
Помогнете ми да опазим природата!

