
Ekosesja
Jak żyć, żeby przeżyć?!



Odbudowa przyrody albo ekocyd!

Dnia  16.09.2021r odbyła się ekosesja na stadionie Górnika

 Zabrze. Polegała na wytłumaczeniu społeczeństwu, 

że dbanie o środowisko jest ważne. Ekosesja rozpoczeła się

wykładem prowadzonym przez prof. dr hab. Piotra Skubałe,

z którego dowiedzieliśmy się m.in. o przyczynach

 wymierania gatunków, granicach planetarnych, o biomasie

 różnych zwierząt oraz o biomasie organizmów żywych na

 Ziemi a masie ludzkiej technosfery.



Idea zero waste 
w praktyce?

 Nauczyliśmy sie, jak można 
wykorzystywać resztki roślin 

 Działania, które warto 
przedstawić innym to, że 
można artystycznie 
wykorzystywać pozostałości 
roślin, np.:ozdoby na 
spotkania, sposób 
zrelaksowania się i jako 
prezent itp.



Paliwo z odpadów
 Czego sie nauczyliśmy: 

1. RDF – skrót od Refuse Derived Fuel w tlumaczeniu ,,paliwo z odpadów '' - 
są to pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych, które nie nadają 
się do ponownego wykorzystania, ale ciągle mają wartość energetyczną. 
Nazywany jest paliwem arternatywnym, może być wykorzystywany np. 
zamiast paliw kopalnych.

2. Zasada 3R - Reduce ( ograniczaj wytwarzane odpady do minimum), Reuse 
(wykorzystaj ponownie ), Recycle ( oddaj do recyklingu ), promuje 
zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania 
odpadów.

 Działania, które warto przedstawić innym: warto zwrócić uwagę na to ile 
produkujemy śmieci oraz jak je segregować



Paliwo wodorowe – 
paliwem przyszłości?

 Nauczyliśmy się, że paliwo wodorowe jest 
najbardziej ekologicznym paliwem. 

 Paliwo wodorowe polega na tym że wodór trafia do 
ogniw paliwowych, w których następuje reakcja 
polegająca na połączeniu wodoru z tlenem. Po 
połączeniu wodoru z powietrzem powstaje woda, 
która jest nieszkodliwa dla środowiska i wystarcza 
do całkowitego napędzenia samochodu.

 Ciekawostką jest to, że w Polsce produkujemy 
autobusy napędzane wodorem i wysyłamy je za 
granicę. Planem na przyszłość jest wybudowanie 
stacji z paliwem wodorowym.



Warzywniak na talerzu

 Dieta wegetariańska polega 
na całkowitym wykluczeniu mięsa z 
życia. Natomiast jeśli już jemy 
mięso,musimy szczególnie zwracać 
uwagę na to skąd ono pochodzi.

 Swoją dietę możemy 
urozmaicić  różnorodnymi kiszonkami 
tj: kimchi, ogórek, kalafior, 
marchewka i papryka.

 Kiszonki zawierają probiotyki które 
są niezbędne w naszym organiźmie.



Trash-art z elektrośmieci

 Dowiedzieliśmy się, że 
istnieją czerwone kontenery do których 
możemy wrzucić stare 
nieużywane telefony, zegarki, kamery 
oraz części elektroniczne, które 
następnie są przetwarzane na nowy 
sprzęt.

 Firma Trash-art wystartowała z nową 
akcją polegającą na tworzeniu pasiek 
dla dzikich pszczół z pozostałości z 
lodówek i pralek.

 Ciekawostką jest to, że każde 
tworzywo można wykorzystać tylko kilka 
razy, natomiast szkło można 
wykorzystać nieskończenie wiele razy.



Jak działa farma fotowoltaiczna?

 Farma fotowoltaiczna to instalacja o dużej mocy 
montowana na dużej powierzchni i pozwalająca na 
wielkie uzyski energii, które potem są przekazywane do 
pobliskiej sieci energetycznej, a z sieci do odbiorców 
indywidualnych.

 Biogaz to gaz pobrany z biomasy, głównie z instalacji 
przekształcenia  odpadów roślinnych, oczyszczalni 
ścieków oraz zbiorowisk odpadów. Skład biogazu różni się 
w zależności od surowców użytych w procesie 
fermentacji. Gaz wysypiskowy zwykle zawiera około 50% 
metanu. 



Dziękujemy za uwagę 

Udział brali uczniowie klasy 8c:

Julia Nowara

Paweł Stempniak

Hania Bąk

Martyna Klimkiewicz

Nikola Klimasara
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