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Słuchajcie może
pojedziemy trasą
za miasto, do lasu.

Co Wy na to?

Super, jedźmy na tą polanę,
na której byliśmy

w wakacje.

Spoko pomysł.
Wszyscy za?

Jasne! Jedziemy!!!

Pewnego jesiennego dnia, grupa znajomych
wybrała się na wycieczkę rowerową.
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Chyba coś
się pali?!

Niezły widok.
Lubię

tu przyjeżdżać.

Faktycznie
zobaczcie

jaki dym nad miastem.

Znaczy mieszanka mgły
i zanieczyszczeń. Dzisiaj jest

dość duża wilgotność
powietrza, więc lepiej widać.

To wszystko przez spaliny
samochodowe i spalanie

śmieci w piecach.
Jakiś koszmar!!!

Serio myślicie, że to
pożar??!!

Przecież to smog.

Znaczy co?

Może coś się pali?
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Moi rodzice mają
niedaleko do pracy,

porozmawiam z nimi, może
uda się mi ich przekonać,
aby jeździli rowerami lub

autobusem. Zawsze to dwa
auta mniej na drodze.

A ja sprawdzę
czym palimy

w piecu,
bo nigdy się tym

nie interesowałem.

Może uda się nam
jakoś pomóc

w zmniejszeniu smogu.

Świetnie by było.

Wyobraźcie sobie,
że po ulicach

jeżdżą przede
wszystkim

rowery i autobusy
Byłoby super.
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Który zamiast zionąć ogniem
połyka szkodliwe powietrze.

Szkoda, że nie można zbudować
takiego wielkiego odkurzacza

i wciągnąć te wszystkie
zanieczyszczenia.

Albo smoka robota,
pogromcy smogu.
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Może coś zjemy?

Racja jestem
mega głodny.

Musimy częściej
tu przyjeżdżać.

Tak, to świetne
miejsce.
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Ej, co Ty
robisz?

Stary weź
to sprzątnij.

Nie żartuj sobie!
Dziwne by było jakby
w lesie kosze stały.

Przecież
możesz schować

do plecaka
i wyrzucić
w domu.

Jak miałeś pełną butelkę,
to była sporo cięższa,

teraz praktycznie
nic nie waży.

Dajcie spokój
przecież tu nie ma

koszy.

Nie będę nosił śmieci
w plecaku. Będzie mi ciężko.

Dobra,
już dobra.
Chowam.
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A gdyby stworzyć kolejnego robota,
który zjadałby śmieci i przerabiał

na coś pożytecznego.

Taka sprzątająca
fabryka

przetwarzania
odpadów.

Chodziłaby po ulicach
i pochłaniała każdą

niepotrzebną rzecz.
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Chłopaki zanim jednak zbudujecie
tego super

robota, sami zadbajmy o porządek.

Dokładnie, bądźmy takimi
super robotami.

Wyrzucajmy śmieci
do pojemników.

Segregując je oczywiście.
Czyli plastik i metale

do żółtego, szkło do zielonego pojemnika,
papier do niebieskiego,

odpady zielone czyli biodegradowalne do brązowego,
a cała reszta niezidentyfikowana do czarnego.
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Możemy
również
zmniejszyć
ilość
wyrzucanych
odpadów.

Dokładnie.
My z Natką pijemy

z bidonów
i nie musimy

nic wyrzucać.

Widziałem ostatnio w sklepie,
genialne. Miały mnóstwo różnych
wzorów i wcale nie były drogie.

Mam pomysł,
kupmy sobie

takie same i będziemy
„Eko-paczką”.

Niezłe.
Mi się podoba.
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Słuchajcie, a po co
zbiera się odpady
biodegradowalne.
Co się z nich robi?

Oj, przecież
przerabia się je na

kompost i użyźnia ziemię.
Mieszkacie w domu
i macie taki piękny

ogród. Twoja mama na
pewno używa kompostu.

Serio??!!

Ja też mam podobną
w domu, jest super ciepła.

Jasne czytałem
ostatnio, że na
zrobienie takiej bluzy
potrzeba około
35 butelek PET.

A wiecie, że ta bluza polarowa, którą
mam na sobie została zrobiona

z odpadów plastikowych?
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Przyszło mi coś do głowy. Jeżeli
jesteśmy Eko-paczką powinniśmy
w plecaku mieć zawsze torbę na zakupy.

Co!!?? Po co
nam taka torba?

Jak to po co? Nie będziemy brać w sklepie
reklamówek, to nie trzeba będzie ich tylu

produkować, dzięki czemu zmniejszy się ilość
wyrzucanych do kosza.

Gdyby większość ludzi
tak robiła, byłoby

dużo czyściej na ziemi.

Jak wychodzimy i tak zawsze
bierzemy małe plecaki, więc
żaden kłopot wpakować do
nich materiałową torbę.
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Słuchajcie, chyba czas
wracać, niedługo zrobi się

ciemno.

Drużyno pamiętajcie żeby zabrać
wszystko, nawet

najmniejsze śmieci.
Wiadomo!! Tutaj

leży jakaś puszka, ktoś
musiał ją zostawić.

Zabiorę i wyrzucę do
żółtego pojemnika.

Brawo Ty!!

Brawo dla
Eko-paczki!
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Jedziemy pod Ratusz,
a stamtąd

rozjedziemy
się do domów. Ok?

No to jazda,
przystanek Ratusz.

Zawody? Liczymy pojemniki
do segregacji odpadów po drodze.

Zobaczymy,
kto zauważy ich najwięcej.
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Była ekstra przejażdżka.
No i powstała nasza

Eko-paczka. Musimy wymyślić jakąś
nazwę dla niej. Może na

następnej wycieczce
rowerowej.

Czyli muszę porozmawiać
poważnie

z rodzicami :)

Nie
zapomi-

namy
też

o
segregacji

śmieci.

Pa!
Cześć!

Do tego czasu działamy
w sprawie zmniejszenia ilości

odpadów i emisji
zanieczyszczeń.
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