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     ППООЩЩЕЕННССККАА  ККУУТТИИЯЯ  ЗЗАА  ИИССТТООРРИИИИ  

 

Грижата за Земята през погледа на децата 

(есе) 

С процеса на глобализацията и изключителния 

прогрес в областта на технологиите все по-актуален 

става проблемът, свързан с опазването на околната 

среда. За него се говори много, но сякаш все още не 

можем да осъзнаем неговата същност и значение. А за 

съжаление в забързания си начин на живот все по-

рядко се замисляме какво причиняваме на планетата 

Земя.  

Нашата планета е нашият дом! Ние трябва да 

осъзнаем, че чрез своите действия вредим на 

природата и ако скоро не променим начина си на 

живот, последствията могат да бъдат необратими. 

Нека си представим за миг, че утре се събудим в 

един различен свят. Свят, в който не можем да усетим 

нежния полъх на вятъра, топлите лъчи на слънцето, 

чистият аромат на цветята,  звучното чуруликане на 

птиците. В един мрачен свят, който символизира 
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безнадеждност, отчаяние, празнота. Но свят, който за 

съжаление в близко бъдеще би се превърнал в 

реалност, ако не променим отношението си към 

природата.  

За да предотвратим това ние трябва да променим 

коренно начина си на живот  и да търсим решения. 

Алтернативните източници на енергия и различните 

програми за опазване на околната среда са част от 

нещата от  съществено значение за справяне с това 

изпитание, пред което сме изправени. Друга основна 

задача е ние-хората да разберем значението на 

проблема и най-важното да приложим наученото на 

практика. Само заедно можем да се справим. Трябва 

да  действаме бързо, защото с всеки изминал ден 

проблемите се задълбочават и могат да бъдат пагубни 

за бъдещето на Земята. 

Планетата ни е изправена пред изпитание! Ние 

трябва да променим начина си на живот, за да можем 

да се справим с него.  Време е за промяна! Грижата за 

Земята е наша отговорност. 

Мартин Тодоров Стефанов - 11
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 клас 

Профилирана гимназия „Христо Ботев“ 

гр. Попово 


