
Şcoala Generală „Grigore Silaşi” Beclean 

SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE  

 

Clasa a V-a B 

 

9 Ne Pasa De Natură! 

 

Din respect pentru natură, Echipa ECO vă sugerează câteva  

SFATURI VERZI 

� Împreuna putem schimba viitorul! (Alexandru Ţărmure) 

� Dacă iubeşti natura,ea te va răsplăti! Reciclarea este la 
îndemâna ta! (Roxana Moldovan) 

� Să păstrăm curățenia  în natură! (Darius Cozac) 

� Nu poluați apele! Păstrați-le curate! (Eusebiu Dîmbul) 

� Natura ne protejează! Hai s-o protejăm și noi! (Ioana 

Moldovan) 

� Dacă vreţi să respirăm, lăsați toporul la o parte! (Roxana 

Perhaiță) 

� Mănâncă numai sănătos, dacă vrei să fii frumos! (Radu Pop) 

� Gunoaiele să reciclați şi planeta voi salvați! (Denis Purcea) 

� Mergeți cu bicicleta; mașina ne asfixiază! (Giani Schmidt) 



� Mâncați zilnic un măr! Ghiozdanul unui elev trebuie să 

conțină cel puțin un măr! (Bogdan Szasz) 

� Protejează natura cu mana ta! (Alexandru Leah) 

� Nu da o mână de ajutor poluării! (Cristian Mar) 

� Fii verde în fiecare zi! (Bogdan Toma) 

� Nu polua aerul! Amenajaţi cât mai multe spaţii verzi! 
Protejaţi animalele! (Raul Andreica) 

� Natura şi reciclarea sunt imaginea ta! Iubeşte-le  
gândindu-te  că te iubeşti pe tine! (Melisa Szekely) 

� Protejează natura pentru sănătatea ta! (Robert Leuştean) 

� Natura trebuie protejată! E casa noastră! (Rebeca Frăsincar) 

� Mâncaţi fructe în fiecare zi ! (Denisa Diugan)  

� Protejaţi natura! Nu poluaţi apele! (Anca Mititean) 

� Mâncaţi sănătos! Evitaţi excesul de sare, zahăr şi grăsimi. 
Beţi cel puţin 2 litri de apă în fiecare zi! (Teodora Bidian) 

� Nu faceţi foc în pădure! (Iolanda Pop) 

� Nu poluaţi aerul! (Dorian Mîrza) 

� Nu aruncaţi gunoaiel pe jos! (Adrian Strungar) 

� Faceţi sport în fiecare zi! (Eduard Moldovan) 

� Nu tăiaţi copacii din pădure! Nu fumaţi, căci dăunează 
grav sanatatii! (Maria Măierean) 

� Spălaţi-vă mâinile de cât mai multe ori pe zi! (Dorian Mîrza) 


