
MATKA ZIEMIA 
– drugiej takiej 
nie ma !!!!! 

SZKOLNY KONKURS NA 
PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

KLASA 4-8 



SMOG 
 

+ Sposoby jak zmniejszyć 

gęstość smogu 

+ 1. Zamień auto na rower :) 

+ 2. Rośliny, oczyszczają 

powietrze z  dwutlenku węgla 

+ 3. nawilżacze i oczyszczacze 

powietrza, można kupić w 

sklepach z elektroniką 



RECYKLING 
:) 

+ Recykling jest bardzo 

ważny, ponieważ dzięki 

niemu można ponownie 

wykorzystać materiały 

+ Recykling zmniejsza ilość 

odpadów 

 



Niestety przez wirusa nie 

możemy wspólnie sprzątać 

tak jak to robiliśmy razem w 

szkole, ale to 

nieprzeszkadza w 

samodzielnym sprzątaniu 

więc...... 

Weźmy rękawiczki oraz 

worek na śmieci i chodźmy 

sprzątać ziemie 

.

 SPRZĄTANIE ZIEMI 



Reagujmy! Upominajmy! 

Gdy widzimy osoby które 

zanieczyszczają naszą ziemie 

UPOMNIJMY JE! 

Wiele osób nie zdaje sobie 

sprawy z tego co się stanie jeśli 

nie będziemy dbać o czystość 

na ZIEMI 



W POLSCE TEŻ SĄ PIĘKNE MIEJSCA 

Wiele osób myśli, że piękne miejsca są 

tylko zagranicą, a to nieprawda jest 

mnóstwo cudownych miejsc np.. Jak 

Beskid Sądecki (obok zdjęcie). 

Dzięki na przykład wakacją w Polsce 

wspieramy gospodarkę państwa. 

Beskid Sądecki 

PIĘKNE MIEJSCA W POLSCE 
"Cudze chwalicie, swojego nie znacie" 



MIEJSCE W POLSCE Z 
MNIEJSZĄ 
GRAWITACJĄ 
(Karpacz) 
Jest to miejsce gdzie 

grawitacja jest o 4% 

mniejsza, byłam w 

tym miejscu i sprawdziłam 

to za pomocą butelki z 

wodą, gdy położyłam ją na 

drodze zamiast w 

dół wznosiła się w górę, 

tak samo było z autem.... 

 



Anomali grawitaji - 
filmik (Karpacz) 

+ Niestety nieudało mi 

się wstawić mojego 

filmiku, który nagrałam 

ale myślę że ten też 

może być  :) 



Wyjątkowo pogięty las. 

Pnie rosnących tutaj drzew 

wyglądają jak szyję 

flamingów.  

Wszystkie są wygięte w ty 

samy kierunku. 

NAJDZIWNIEJSZY LAS W POLSCE 



Wyjaśnienie jak wybuchają 
wulkany  To właśnie jest wulkan 

TROCHĘ O WULKANACH... 



Ta rzeka o długości około 6,5km, ma 

bardzo wysoką temperaturę wody. 

Jest gorąca do tego stopnia, że każde 

zwierze które wejdzie do rzeki ugotuje 

się żywcem ):   . Średnia temperatura 

wody to aż 91C* .  

Nawet naukowcy nie rozumieją tego 

zjawiska, ponieważ zwykle taką 

temperature wody obserwuje się w 

rzekach przepływających obok 

wulkanów, a najbliższy wulkan jest 

oddalony o 700km. Możliwe, że pod 

rzeką jest gorące źródło które łączy 

się z nią. 

 

 

Wrząca rzeka w Amazonii 



W południowo wschodniej Rumunii znajduje się 

jaskinia ukryta przed światłem i światem 

zewnętrznym przez 5,5 miliona lat. 

 Atmosfera w niej radykalnie różni się od tej 

znanej na ziemi . Jaskinia została przypadkowo 

znaleziona przez robotników którzy tuż obok 

budowali elektrownię. 

 Podczas testowania  gleby natrafili na 

trasę, która prowadziła do jednego z najbardziej 

tajemniczych miejsc na naszej planecie. 

 Jeśli przejdziecie przez wąskie wejście do 

jaskini możecie dostać się do szeregu tuneli 

i trafia się do pomieszczenia wypełnionego 

kwasem siarkowym przez co powietrze w jaskini 

jest toksyczne  i obfituje w 

siarkowodór  ostężeniu 1000 razy większych niż 

na powierzchni ziemi. 

Najdziwniejsze jest to że naukowcy odkryli tam 

aż 33 nowe gatunki które są tylko tutaj. 

Organizmy przeżyły dzięki pianie tworzącej się 

na skałach. 

JASKINIA MOVILE 



To zatoka w północnej 
częśći Wietnamu. W wyniku 
zalania istniejącego tu 
wcześniej wapiennego 
piaskowyżu doszło do 
powstania krajobrazu na który 
składa się 1969 wysp. 

Wysokość niektórych wysp 
wynosi nawet 200metrów. 

Zatoka jest bardzo popularnym 
miejscem turystycznym, 
rocznie to miejsce odwiedza 
około 1,5mln turystów. Turyści 
lubią zwiedzać to miejsce za 
pomocą kajaków. 

 
. 

ZATOKA ,,HA-LONG,, 



Grand prismatic spring jest to największy 

zespół gorących źródeł w Stanach 

Zjednoczonych. 

 Źródła tworzą gorące jezioro o wymiarach 

ponad 100 metrów średnicy i głębokości 

niecałych 40 metrów. Temperatura wody w 

jeziorze wynosi od 65C* do prawie 90C*. 

Jezioro zostało pierwszy raz opisane przez 

Amerykanskiego trapera w 1839r. 

Swoją nazwę ,,prismatic,, zawdzięcza 

dzięki swojej wielobarwność, będącej 

efektem obecności glonów.  

Brzeg jeziora przykryty wodą przybiera 

różne odcienie zieleni dzięi żyjącym na 

brzegu ciepłolubnym sinicom, im bliżej 

środka jeziora tym barwa staje się 

ciemniejsza. 

Grand prismatic spring 



Usytuowane w Chińskiej prowincji 
miejsce jest znane na całym 
świecie z racji na pionowe szczyty 
górskie zdające się piąć po same 
sklepienie niebieskie. Możemy 
zobaczyć szczyty skalne o wielu 
dziwnych i niepowtarzalnych 
kształtach. Znajduje się tam 
również prawdopodobnie 
najwyżej położony bo 357 m nad 
ziemią most skalny o 40 metrach 
długości i 10 metrach szerokości.  

Ciekawostką jest to że góry były 
inspiracją przy tworzeniu gór 
występujących filmie avatar. 

GÓRY TIANZI 



 Niesamowite bezodpływowe 
jezioro znajdujące się na wyspie 
Mid. Jezioro zabarwione jest na 
kolor jasnoróżowy ma około 600 
m średnicy i posiada kształt 
przypominający odcisk stopy. Do 
dzisiaj przyczyna zabarwienia 
jeziora nie została wyjaśniona i 
utrzymuje się ona nawet jeżeli 
nabierzemy wody do jakiegoś 
pojemnika. Jezioro jest bardzo 
mocno zasolone.   Na początku 
XX wieku wydobywano z niego 
sól jednak szybko tego 
zaprzestano. 

JEZIORO HILLER 
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Wszystkie strony które dotąd napisałam są 
z małej litery 

Teraz podam nazwy profilów z których  brałam 
filmiki 

Uwaga! Naukowy Bełkot 

Na Kołach Przez Świat 

Wiadomości o niezwykłych miejscach- 

TOP10Wszystkiego 

To Interesujące 

 



IMIE I NAZWISKO 
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