Ne-am grăbit şi am aruncat resturile
unde s-a nimerit, fără să ne gândim că
parcul e locul de recreere pentru fiecare
om. Ne pare rău, dar ce putem face?...

Da, în felul acesta ne
putem îndrepta greşeala.

Am o idee...! Ne
puteţi ajuta să
facem curăţenie
în parc?

Bravo, Azorică! Ai
făcut o treabă
bună azi. Cred că
au învăţat bine
lecţia pe care au
primit-o. Natura
nu este a mea sau a
lor, ci a tuturor şi
trebuie să o
respectăm.

Şi s-au jucat fericiţi
până-n seară.

Haideţi cu toţii să facem o lume mai curată!

Concurs
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Trimiteţi-ne fotografii care ilustrează activităţile
voastre ecologice desfăşurate în această primăvară
acasă, la familii vârstnice, la şcoală, la biserică...
Premianţii vor primi "Seminţe din Ţara cuminţeniei".
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Ne-a dat o lecţie pe cinste.
Parcul nu este numai al
nostru şi trebuie să ne
gândim mereu la acest
lucru.

Porunca I
Lasă celor ce vin după tine o lume
curată. Coşurile de gunoi te
aşteaptă să le foloseşti.

Porunca a VI-a
Nu vorbi murdar. Chiar dacă nu se
vede cuvintele urâte lasă în urmă
răni ce sângerează multă vreme.

Porunca a II-a
Ai consumat un desert şi nu vezi
niciunde un coş de gunoi? Ia
ambalajul acasă şi aruncă-l în
sacul de hârtie.

Porunca a VII-a
Nu scrijeli copacii şi nu
inscripţiona pereţii, nu scrie
numele tău oriunde, la
întâmplare. Lasă timpul să-ţi
aşeze numele în cartea istoriei,
acolo unde faptele tale merită.

Porunca a III-a
Nu fă din curăţenia de primăvară
o crimă la adresa peisajului. Arde
gunoaiele, nu le arunca în albia
râului sau pe luncă.
Porunca a IV-a
Fă curat în jurul tău: în cameră, în
ogradă, în grădină. Nu te simţi
bine după ce faci baie? Aşa se
simte şi natura după ce-o ajuţi să
fie curată.
Porunca a V-a
Nu arunca substanţe chimice în
apa râurilor şi a lacurilor. Ce-ai
face dacă apa, supărată, s-ar
ascunde în pământ?

Porunca a VIII-a
Plantează undeva un pom. El îţi va
da oxigen şi te va umbri când vei
avea nevoie de linişte şi amintiri.
Porunca a IX-a
Adună şi predă la centrele de
colectare materialele toxice şi cele
refolosibile.
Porunca a X-a
Nu risipi apa, lumina electrică,
hârtia, căldura... Din ceea ce
economiseşti, poţi îmbunătăţi
traiul celor nevoiaşi.

Nu lăsa preocupările pentru mediu să ia vacanţă.
Ţine seama de faptul că noi, OAMENII, în mod permanent,
suntem parte integrantă a naturii.
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