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„ŚMIECI MNIEJ – ZIEMI LŻEJ”
Występują:
KOMENTATOR SPORTOWY 1
KOMENTATOR SPORTOWY 2
ORGANIZATOR IMPREZY
PUBLICZNOŚĆ
4 OSOBOWA DRUŻYNA SPORTOWA
PANI ZIEMIA

PANI ZIEMIA – dziewczyna ubrana w fartuch lub worek, do którego przyklejone są taśmą śmieci
(gazety, druty, kable, naczynia do gotowania, kapsle, zakrętki, itp., śmieci musi być dużo).
DRUŻYNA SPORTOWA: 4 – osobowa, ubrana w worki z napisami: papier, tworzywa sztuczne,
metal, szkło. Każdy zawodnik ma na sobie worek z innym napisem.

Rekwizyty:
4 KOSZE DO SEGREGACJI ŚMIECI W KOLORACH: niebieskim (na papier), zielony (szkło),
czerwony (tworzywa sztuczne), szary (metal).
Na pojemnikach mogą być narysowane śmieci jakie trzeba wrzucać do poszczególnych koszy.
WIANEK NA GŁOWĘ Z KWIATÓW NATURALNYCH

RELACJA Z ZAWODÓW „OCZYSZCZANIA ZIEMI NA CZAS”:
K1: (silnie przejęty, mówi zdaniami prostymi, urywanymi). Dzień dobry Państwu! Z hali Szkoły
Podstawowej Nr 4 w […] mówią do Państwa: Jan Chemikon i Stefan Plastikon.

K2: Witam jeszcze raz wszystkich zgromadzonych na I Szkolnym Turnieju Ekologicznym pod
hasłem: „Śmieci mniej – Ziemi lżej”.
K1: Proszę Państwa, cóż to jest za turniej. Zawodnicy walczą. (zawodnicy rzucają się kulkami z
papieru). Publiczność szaleje (szał publiki).
K2: Turniej propaguje idee selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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K1: Co za szczytny cel! Proszę Państwa, co za Akcja!
K2: Ale spójrzmy na boisko. Trwają właśnie przygotowania do ostatniej konkurencji turnieju,
a mianowicie segregacji śmieci na czas.
K1: Konkurencja zaraz się zacznie (relacjonuje to, co widzi; obok zawodnicy przygotowują się do
konkurencji). Organizator ustawia właśnie kolorowe pojemniki do segregacji śmieci (organizator
ustawia pojemniki obok siebie w jednej linii).
K2: Jest już! Jest! Tam, tam w głębi widać Ziemię! (organizator prowadzi –ciągnie, popycha panią Ziemię i ustawia ją na środku sceny).
K1: Matko Elektryczna! Jak ta Ziemia wygląda... Szkło, plastikowe i szklane butelki, kapsle...
przysłaniają Jej naturalne piękno. Wstyd, wielki wstyd – to wszystko nasze śmieci.
K2: Wstyd, wielki wstyd! (schodzi w stronę publiczności). I Ty wyrzuciłeś! (pokazuje palcem na
osobę siedzącą na widowni) I Ty! (znowu wskazuje na kolejną osobę). Ooo! A ten kapsel to na
pewno Twój?! (biega pomiędzy publicznością wypatrując winowajców). Przyznaj się – to Twoja
stara gazeta (podnosi gazetę z podłogi, rozprostowuje ją, podchodzi do kolejnej osoby i podtyka jej
gazetę pod nos). Wstydź się, wstydź!
(K2 wraca na miejsce; zawodnicy ustawiają się na start)
K1: Ale oto proszę Państwa, proszę Państwa.... Widzę! Zawodnicy ustawiają się na linii startu
Słyszę gwizdek sędziego (jedna osoba gwiżdże).
K2: Zaczęło się. Ostatnia konkurencja. Szał na trybunach (na trybunach szał, doping widowni).
K1: Co za wola walki o utrzymanie czystości planety! Zawodnicy biegną (zawodnicy biegną
bardzo powoli, jakby w „stop klatce”).
K2: (zdziwiony i zaskoczony) Cóż to? Biegną nadzwyczaj spokojnie... (mów powoli) Zbierają
z Ziemi śmieci i wrzucają do pojemników: (wylicza) papier – niebieski pojemnik, tworzywa
sztuczne – czerwony, metal – szary, szkło – zielony. Ale czemu to wszystko tak wolno???
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K1: No cóż Ziemię zaśmieca się i zanieczyszcza bardzo szybko, a proces jej oczyszczania jest
niezwykle powolny. Trwa lata, tysiące, a nawet miliony lat.
K2: Ale przecież nie będziemy tu siedzieć 500 lat i czekać zanim plastik się całkowicie rozłoży.
K1: Przyspieszmy ten proces. Proszę szybciej! (woła do zawodników z drużyny; zawodnicy
poruszają się teraz znacznie szybciej) I już, gotowe!
K2: Słyszę gwizdek sędziego (ktoś gwiżdże). Konkurencja skończona. Victory!!! Zwycięstwo!!!
K1: Co za radość, co za radość proszę Państwa! Proszę Państwa!!! Radość na trybunach
(publiczność cieszy się), radość w drużynie zwycięskiej (też się cieszy). Zasłużone zwycięstwo!
K2: Na tym kończymy relację. Spójrzmy jeszcze raz na czystą Ziemię (pokazuje czystą i piękną
Ziemię z wiankiem na głowie) i na piękny uśmiech dzieci   (pokazuje uśmiechnięte twarze
zawodników).
K1: (mówi zadumany) Czyż to nie wspaniały obrazek?!
K1 i K2: (razem) Ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w […] relacjonowali dla Państwa: (przedstawiają
się nawzajem): Jan Chemikon i Stefan Plastikon. Dziękujemy i do usłyszenia.
Halo, halo Warszawa.... halo Warszawa...., jak nas słyszycie?

The end  Uff! Ziemia żyje!
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