
eko-logiczne

Dlaczego plastik jest taki niezdrowy?



Plastik

W dzisiejszych czasach, plastik znajduje się już wszędzie:

● butelki

● reklamówki
● opakowania po jedzeniu

● plastikowe słomki
● zabawki

oraz w wielu innych rzeczach.



Nie pal plastikiem

W 2017 roku Fundacja PlasticsEurope Polska w kampanii 

edukacyjno-społecznej pt. “Plastik nie do pieca - piec nie do 

plastiku” przypomina o szkodliwości spalania plastiku w 
piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu.

W spalinach z kotłów gazowych nie ma niebezpiecznych dla 
naszego zdrowia pyłów i wielu innych niepożądanych substancji 
obecnych w dymie unoszących się z kominów kotłowni węglowych.



DYM  - SZKODLIWY ZE SPALONYCH 

TWORZYW SZTUCZNYCH

PIEC GAZOWY



Plastik a natura

W 2019 roku popularny stał się hasztag #SAVETHETURTLES, który 
oznacza, aby nie nadużywać plastiku, który zabija zwierzęta. 
Można go zamienić na rzeczy ekologiczne.

Najwięcej tworzyw sztucznych trafia do mórz i oceanów. 

Powstają różne akcje charytatywne, podczas których 
wolontariusze sprzątają brzegi wód. Jedną z takich osób jest 
sam Leonardo DiCaprio.







Ciekawostki

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że w 2050 roku w akwenach 
wodnych będzie więcej odpadów niż zwierząt morskich.

Niektóre miejsca na świecie już teraz toną w plastiku.

Wiele marek odzieżowych postanowiło zaradzić temu i oferują 
produkty wykonane z przetworzonych tworzyw sztucznych.

Np. Adidas



Adidas

Adidas jest znaną marką na całym świecie. Słynie ona z 
wysokiej jakości ubrań sportowych oraz obuwia.

Szczególną uwagę przykuło zaangażowanie marki do problemu z 
plastikiem.

Adidas wytwarza buty, a dokładnie Sneakersy Adidas X Parley 
for the Oceans z plastiku.

Jest jeszcze wiele więcej rzeczy które oferują z owych 
odpadów.



Sneakersy Adidas X Parley for the Oceans



Adidas Manchester United

Adidas z Parley for the Oceans kontynuuje współpracę tym 
razem z klubem piłkarskim - Manchester United.

Wraz z tą inicjatywą powstają koszulki z tkaniny, która 
powstała dzięki plastikom wyłowionych z mórz i oceanów.



Ciemnoniebieska koszulka z plastiku dla Manchester United.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ



Prezentowały:
Oliwia Madej

oraz

Oliwia Jedynak



Klasa VI “A” 

Szkoła Podstawowa im. 
Antoniego Malatyńskiego 
w Miechowie -

Charsznicy.


