Dokedy......
Životné prostredie je všade okolo nás a hovorí sa o ňom čoraz častejšie.
Životným prostredím voláme krajinu, v ktorej žijú a vykonávajú svoje základné
životné činnosti živé organizmy, a teda aj človek. Človek pôsobí na životné
prostredie, a naopak, životné prostredie vplýva na človeka.
Prečo by sme mali chrániť životné prostredie? Naše životné prostredie by
sme si mali ochraňovať a nie znečisťovať. Znečisťovanie životného prostredia
spôsobuje doprava, ktorá znečisťuje ovzdušie škodlivými látkami. Tým, že
vypúšťame škodlivé látky do ovzdušia, poškodzujeme ozónovú vrstvu, ktorá nás
chráni pred škodlivým žiarením zo slnka. Znečisťovanie spôsobuje aj priemysel,
družstvá, na mori ropné havárie, ale aj náš každodenný život.
Človek vyrubuje lesy, ničí živočíchy, vypúšťa škodlivé látky napríklad do
riek, ktoré sa vlievajú do morí. Nešetríme prírodnými zdrojmi. Znečisťovanie
ohrozuje vodu, pôdu, vzduch , rastliny, živočíchy a celú prírodu. Ako chceme
ochraňovať prírodu ? Myslím si, že sa musíme starať o rastliny, živočíchy ale i
celú živú a neživú prírodu. Aby sa nevyrubovali lesy, musíme recyklovať odpad.
Taktiež je dôležité separovanie odpadu a nevyhadzovanie odpadkov do prírody.
Je dobré, že boli založené národné parky, v ktorých sa neodhadzujú odpadky,
pohybuje sa len po vyznačených chodníkoch a netrhajú sa kvietky a iné rastlinky.
Musíme chrániť aj pôdu. Ovocie aj zeleninu musíme pestovať bez
chemických postrekov, ktoré pôdu znečisťujú. Mali by sme viac využívať
ekologickú výrobu elektrickej energie, napríklad zo slnečného žiarenia, vetra,
geotermálnych prameňov. Aj automobilový priemysel zdokonaľuje výrobu
vozidiel, aby malo ich využívanie čo najmenší dopad na ovzdušie.
V našej škole tiež podporujeme zdravé životné prostredie. V areáli školy
máme vytvorenú environmentálnu učebňu, ktorú tvorí prírodný altánok. Strechu
altánku pokrýva zeleň, pozostávajúca z rôznych rastliniek. Environmentálna
učebňa sa využíva pri priaznivom počasí na výučbu na čerstvom vzduchu.
Stačilo by, aby sa každý človek na Zemi sa začal správať k svojmu
životnému prostrediu zodpovedne. Takto by hneď bolo naše životné prostredie
o niečo krajšie a lepšie.

