Kaj mi pomeni narava
Narava mi veliko pomeni. Hvala bogu, da sem v hiši in nisem zaprt v stanovanju.
Doma imamo kmetijo in rad delam na njivah ter travnikih. Živimo v takšnem svetu, v katerem
je mladim vseeno za okolje. Pogosto menimo, da sami ne moremo narediti nič koristnega za
boljše okolje. Ampak, če se vsi potrudimo in naredimo vse po naših zmožnostih, lahko dosti
pripomoremo k ohranjanju okolja. Mi bomo tisti, ki bomo morali čez 30 let skrbeti za okolje
in to našo skrb prenesti na naslednje generacije. Zato nas zanima, kako smo ozaveščeni o
varstvu okolja in kaj drugi naredijo za to, pa tudi njihove ideje o tem, kaj bi še lahko naredili.
Zanima pa nas tudi, kako si mladi različne starost predstavljajo, da bo videti naša okolica čez
nekaj desetletij. Mislimo pa tudi, da je večini vseeno za okolje.
Veliko ljudi ob besedah varstvo okolja najprej pomisli na ločevanje odpadkov v posamezne
koše. Vendar se za tema besedama skriva še veliko več. Ne samo ločevanje in recikliranje,
temveč tudi kako zavarovati prst ter rastline, kako čim manj onesnažiti zrak in celinske vode,
kako varčevati z energijo in z njo povezanimi stvarmi, ter seveda odpadki, ki se vsak dan
kopičijo. Ne smemo pozabiti, da smo otroci in mladostniki v bistvu tisti, ki bomo morali
poskrbeti, da bomo predali našim naslednikom Zemljo takšno, da bodo lahko na njej še živeli.
Zato se moramo že zdaj potruditi, da čim bolje skrbimo za naš planet in da ne onesnažujemo
že tako onesnaženega ozračja. Skozi naše raziskovanje smo odkrili, da mladi že zdaj lahko
veliko pripomoremo k lepšemu okolju, pa čeprav samo ločujemo, recikliramo in večkrat
uporabimo stvari, ki jih potrebujemo. Veliki okoljevarstveni problemi so pitna voda, ki je
ponekod že zdaj primanjkuje, tanjšanje ozonskega plašča in predvsem gore odpadkov, ki se iz
dneva v dan kopičijo.
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