STIMAȚI PĂRINȚI, DRAGI ELEVI
Începem activitățile și pentru BIOLOGIE.
Pentru început sper că sunteți cu toții SĂNĂTOȘI, calmi, dornici să studiați și la Bio.
NU disperați nu vă sufoc și nici nu vă cer să lucrăm online.
Înainte de a intra în această ”vacanță impusă” v-am solicitat următoarele : să recapitulați ceea ce
s-a predat în data de 12.03, să vă puneți la punct caietele.
SARCINILE PENTRU perioada 12.03-3.04 + 22.04-15.05
normal.

sau până situația intră în

SARCINA I
Efectuați un REFERAT ( în caietul de clasă) maxim 1,5-2 pg cu TEMA

,,PROMIT CA NU VOI MAI ARUNCA NICIODATĂ DEŞEURI ÎN MEDIU”
Pentru a vă îndruma, enumăr câteva informații :
Durata de degradare naturală a diferitelor categorii de deşeuri
 Banana: 3-4 săptămâni
 Mărul:1-3 luni
 Deşeuri de hârtie (ziare, serveţele, ambalaje de hârtie, pachete de ţigări):312 luni
 Chibrituri:6 luni
 Filtrul de la ţigară:1-2 ani
 Guma de mestecat:5 ani
 Pânza de bumbac:5 luni
 Lâna:1 an
 Cauciucul (garnituri, talpa papucilor, jucării):50-80 ani
 Pungi din plastic:50-100 ani
 Conserve de pateu, carne:50-100 ani
 Doze de aluminiu:200-500 ani
 Sticle din plastic (Peturi):1000 ani
 Cărţi de credit: 1000 ani
 Recipient din sticlă:niciodată(4000 ani)
 Polistirenul:niciodată(4000 ani)
Prin colectarea selectivă a deşeurilor se înţelege depozitarea deşeurilor în locuri special
amenajate în vederea reciclării.
Deşeurile se colectează pe următoarele categorii:
 deşeurile din hârtie şi carton: container albastru

 deşeurile din plastic şi metal: container galben
 deşeuri din sticlă: container verde
Principalul avantaj al colectarii selective este reducerea consumului resurselor naturale,
precum şi nivelul emisiilor nocive in aer.
SARCINA II

Elevii care nu au predat proiectele , am rugămintea ca să le expediați pe adresa de
e-mail gavrilescusorina@yahoo.com sub formă de PP sau fotografiati proiectul
realizat (dacă este posibil)
În sperența că îndepliniți cu drag și plăcere ceea ce am solicitat, vă urez
MULTĂ SĂNĂTATE și OPTIMISM căci ”TOTUL VA FI BINE!”
***Dacă aveți nelămuriri sau anumite cerințe, vă rog să-mi trimiteți mesaj pe adresa gavrilescusorina@yahoo.com

Prof. GAVRILESCU SORINA

