


Get on the bike  

 
 
 
 

 
 
                                      

 

Leave the car, take a bike, 
It will make you healthier soon. 
Less pollution, little smoke, 
This is what  Earth really needs. 

Zostaw auto, rower weź, 
Będzie zdrowiej Tobie też. 
Mało spalin, dymu mało, 
Tego Ziemi brakowało. 
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Save water 
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Turn the tap off  
not only on Wednesday, 
You will use less water when 
you brush your teeth. 

Zakręcaj wodę  
nie tylko w środę. 
Gdy zęby myjesz, 
Mniej jej zużyjesz. 
 



Do not cut down trees 
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Do not cut down the trees 
after all it doesn not trouble 
you, true? 
Another ecologist 
plants them willingly. 

Nie wycinaj drzewa,              
przecież ci nie 
przeszkadza. 
Inny ekolog  
je chętnie zasadza. 
 



Segregate waste 

     Plastic, glass, waste paper               Plastik, szkło, makulatura 

     this is not rubbish!                           to nie jest żadna bzdura ! 

     Segregate garbage,                           Warto śmieci segregować 

     and buy organic products.               i ekologiczne produkty kupować. 
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Respect the greenery 
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Do not destroy the greenery!                            
Respect it!                                                           
Take care of nature 
and young seedlings.                                            

Nie bądź jeleń, 
szanuj zieleń! 
Dbaj o przyrodę  
i sadzonki młode. 



Save electricity 

Light saving is a sure thing, 
after all ecology has its own rights.   
It will be cheaper,  
I am telling you,  
when you turn the light off.  

Oszczędzanie światła 
to jasna sprawa, 
przecież ekologia  
też ma swoje prawa. 
Będzie taniej, mówię tobie, 
Gdy światełko zgasisz sobie.  



Do not make bonfires 
 in the woods 
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Nie rozpalaj ognisk w lesie, 
bo ci pecha to przyniesie. 
Może pożar spowodować, 
piękny lasek zlikwidować. 

Do not make bonfires in the wood,                
as it will make nothing good.                    
It may even cause  a fire,                                    
and destroy a forest’s beauty. 



Clean up after your dog 
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When your dog leaves a pile, 
Do not leave it for someone, 
Take a bag and that’s it, 
You will keep the grass clean. 

Gdy ci kupę zrobi pies, 
Nie zostawiaj tego gdzieś. 
Weź woreczek i po sprwie, 
Będzie czysto na tej trawie. 



Do not drop rubbish! 
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When people drop papers,  
you have to tell them off. 
Even  small children know, 
that it is rude to drop  
rubbish on the floor. 

Gdy ktoś papierek rzuci,               
Musisz mu uwagę zwrócić. 
Nie można przecież tak śmiecić, 
to wiedzą nawet małe dzieci. 



Do not burn garbage ! 
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Do not burn garbage  
in your home furnaces,  
Plastic, rubber nor scrap-metal. 
The smoke comes out 
of the chimney  
and attacks the oxygen. 
 

Nie pal śmieci 
w piecach w domu. 
Plastiku, gumy i innego złomu. 
Dym z komina wylatuje  
i nasz tlen atakuje.  



     

     Protect our planet ! 
 
 

 

Praca Natalii Szurmiej i Katarzyny Roszkowskiej zdobyła I miejsce w szkolnym konkursie  językowym „Okaż kulturę 
,chroń naturę” zorganizowanym w ramach projektu Comenius „Razem stworzymy piękny świat”. 

The presentation  was prepared  by:  
 

Natalia Szurmiej and  
Katarzyna Roszkowska  

(2a) 


