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1 Segreguj śmieci!!!
- O tym nie zapomną dzieci!!!

Kacper Bujas kl. 3b SP

2 Segregujcie śmieci wszystkie dzieci, bo jak dorośli nie pamiętają, to bardzo 
środowisko zaśmiecają.

Ola Wałęga kl. 3  SP

3 Jak długo śmieci się rozkładają, to każdy już wie.
Ale jak je posegregować, to już nie.
A przecież to jest łatwa sprawa.
I może przy tym być niezła zabawa.

Kasia Szafraniec kl. 3 SP

4 Dlatego musimy segregować śmieci, aby nasza ziemia była czystsza. Kamila Pulchny  kl. 4 SP

5 Segreguję chętnie śmieci, bo to problem nie jest wielki.
Gdyż przetworzyć można znowu papier, plastik i butelki.

Kajetan Sroka kl. 3  SP

6 Wszystkie dzieci wiedzą że, śmieci segreguje się! Kinga Kosiba  kl. 4 SP

7 Segreguję śmieci, bo dbam o zdrowie dzieci. Piotr Spyrka kl. 2 SP

8 Śmieci trzeba segregować, żeby potem nie chorować. Mateusz Spyrka kl. VI

9 Segregowanie to super sprawa i świetna zabawa!
Dzięki segregacji śmieci możemy tworzyć nowe rzeczy.

Amelia Wilk kl. 1 SP

10 Gdy są śmieci na brzegu rzeki, to nam z kranu lecą ścieki. Łukasz Sikora  kl. I 

11 W naszym domu segregujemy śmieci, dlatego że dbamy o środowisko naturalne. Jolanta Żelichowska
 kl. 3

12 Nie wyrzucaj śmieci w las, bo na grzyby przyszedł czas. Alicja Kurek kl. 5 SP

13 Gdy będziesz segregował śmieci, świat będzie czysty i kolorowy.
Segreguj śmieci - z tego cieszą się dzieci.
Kolorowe pojemniki czekają na dzieci.

Anna Prokocka  kl. 3
SP

14 Gdy masz kosze kolorowe, wrzucaj śmieci jak nasza Pani w szkole! Kinga Bajer kl.0 SP

15 Gdy segregujesz śmieci masz zdrowsze dzieci.
Gdy nie palisz ich w ognisku zdrowsze płuca masz braciszku.

Rafał Bajer kl. 3 SP

16 Segreguj śmieci, bo to modne, łatwe, zdrowe i wygodne. Zuzanna Czech kl. 5 SP

17 Śmieci warto segregować ponieważ nie zanieczyszczają one środowiska i można 
zarobić.

Jakub Kromka kl. 6 SP

18 Segreguj śmieci, by mniej zatruwać środowisko. Jacek Kromka kl. 4 SP

19 Warto segregować śmieci, aby chronić środowisko. Natalia Rusinek kl.0 SP

20 Warto segregować śmieci, żeby ryby nie zdechły. Piotr Rusinek kl.0 SP

21 Sortowanie selektywne - zyski z tego obiektywne Urszula Kobus kl. VI

22 Niebieski-papier, żółty-plastik, zielone-szkło - segregacja to jest TO!!! Iwona Kobus kl. IV

23 Aby na naszej planecie czysto było wiedz, że wystarczy tylko chcieć, by marzenie 
o czystej Ziemi się spełniło, posegreguj śmieci więc.

Karolina Szafraniec
Kl VI 

Głosowali wszyscy obecni na uroczystym zebraniu SWIG  (około 55 osób) w dniu 20.09.2012. 
Zwycięzca  Alicja Kurek wylosowała ze wszystkich zgłoszeń dwie osoby, które również otrzymały stojaki – 
Natalię Rusinek oraz Urszulę Kobus.   
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