Technika
Klasa VIII

Temat: Recykling w domu – plastik
Praca domowa:
Wykonaj doniczkę z butelki, sposób wykonania i zdobienia dowolny. Możesz
posiłkować się opisem wykonanie zamieszczonym poniżej i linkiem do filmu
instruktażowego. Zdjęcia wykonanej pracy wyslij na adres: sp17pt@gmail.com
Witajcie!!!
22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi !!
Pierwszy raz Dzień Ziemi świętowany był 22 kwietnia 1970 w Stanach Zjednoczonych. W
masowych protestach nawołujących do ochrony klimatu udział wzięło ponad 20 milionów
Amerykanów. Tego samego roku powołano do życia Amerykańską Agencję Ochrony
Środowiska i podpisano wiele aktów prawnych, których celem była ochrona zagrożonych
gatunków.
Celem ustanowienia Dnia Ziemi była potrzeba uświadomienia problemów związanych ze
zmianami klimatu,brakiem dostępu do wody pitnej, wymieraniem gatunków czy
przeludnieniem. Tego dnia promowane są działania, które walczą z zanieczyszczeniem
środowiska.
By włączyć was w obchody tego święta pragnę zachęcić was do recyklingu w własnych
domach.
Czy wiecie, że;rocznie każdy Polak produkuje ok. 300 kg śmieci? Jeśli przemnożymy to
przez liczbę ludności wychodzi naprawdę potężna góra odpadów! A kiedy dodamy do tego
fakt, że niektóre z nich rozkładają się nawet 400 lat, to zaczyna się robić przerażająco… A
przecież można inaczej. Wiele rzeczy, które wyrzucamy, możemy ponownie wykorzystać w
domu.
Pomysłów na recykling w domu jest mnóstwo, a rzeczy wykonane z butelek i innych
opakowań wcale nie muszą wyglądać tandetnie czy kiczowato. Wiele zależy od naszej
własnej kreatywności. Naprawdę warto ponownie wykorzystywać dostępne materiały,
zamiast bezrefleksyjnie wyrzucać je do kosza – to dobre nie tylko dla środowiska, ale i dla
portfela!
Recykling w domu – plastikowe doniczki
Odcięta dolna część butelki może szybko zmienić się w uroczą doniczkę w wybranym
rozmiarze – małą, jeśli wybierzesz butelkę o pojemności 1,5 l lub całkiem dużą z
opakowania o pojemności 5 l. Jak będzie wyglądać, zależy tylko od Twojej wyobraźni. Nie
musisz odcinać górnej części jednym prostym cięciem – brzeg doniczki może być bardziej
fantazyjny. Możesz też pokryć ją farbą w sprayu i markerem narysować śliczne kocie
mordki.
I gotowe!
Link zawiera film instruktażowy:
https://www.youtube.com/watch?v=rZPZPz-IZyQ

Przykładowe zdjęcia prac:

