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Rozpoczynam zbiórkę elektrośmieci. Jestem bardzo dumny, 
wszystko to przywiozłem z tatą, a będzie jeszcze jedna 
przyczepka. Filip



Udział w zbiórce to wielka frajda.
Ustawiam się z moim piecykiem
i drobniejszymi rzeczami obok Filipa.

Lars



Pogoda nam nie sprzyja, jest zimno i pada deszcz, ale to nic, przyniosłam
swój zepsuty tablet, głośniki i takie tam drobiazgi.

Natalka



Zbieramy elektrośmieci aby nasza planeta
była czysta i szczęśliwa. Oddałam telefony
komórkowe i żelazko.

Julia



Wszystkie śmieci należy segregować. Ład 
i porządek musi panować wszędzie, nawet 
w moim pudełku.

Melisa



Chcę się pochwalić moimi trofeami, jak widać lubimy słuchać
muzyki, większość to sprzęt muzyczny.

Bartek



Przywieźliśmy ogromną starą
pralkę i jeszcze kilka urządzeń, to
dla Ziemi i dla naszej klasy.
Cieszę się, że robimy coś fajnego
wszyscy razem.

Maks



Zastanawiam się, gdzie rozładować naszą przyczepkę? Myślę że na środku. Mam mnóstwo rzeczy, 
zajmują dużo miejsca, a ich składowanie jest szkodliwe dla środowiska. Dobrze,że mogliśmy się ich 
pozbyć we właściwy sposób. Emilka



Ojojoj, ludzie, ludzie… Po co wam tyle rzeczy? Zastanówcie się czasami, czy następny zakup jest wam
niezbędny do życia...W moim domu ciężko było znaleźć zepsute rzeczy, tata wszystko umie naprawić.
Jednak ze zużytą płytą indukcyjną nic już się nie da zrobić.

Damian



Tadam! Patrzcie ile ja tu mam!
I tak szczerze powiem wam:
niezły mamy tutaj kram!

Nataniel



Segregacja super-sprawa,
to przygoda i zabawa!

Alicja



A trzeciego dnia na naszym
szkolnym placu pojawiło się
naprawdę dużo elektrośmieci.
Już nie bardzo potrafimy je
policzyć. To chyba jakieś czary,
stwierdziła nasza pani.



Oczywiście każdą zagadkę da się wyjaśnić niczym
Detektyw Pozytywka. Pani otrzymała obrazki od dzieci,
które nie mogły przybyć osobiście. Elektrośmieci
zawieźli rodzice późnym popołudniem, chociaż wrócili
z pracy bardzo zmęczeni. Pani zrobiła girlandę
z wszystkich obrazków i udekorowała plac zbiórki.



Z ok azj i Dn ia Zi em i życzym y n aszej p l an eci e szczęści a , zd rowi a
i p om yśl n ości . 22 kwi et n i a b ęd zi em y świ ęt ować z Trop a Verd e!



Hurraaa!!!

Wykonaliśmy kawał dobrej roboty!
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