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Malujemy trawę. Coraz mniej natury w naturze.
Autor: Joanna Nikodemska

Coraz mocniej ingerujemy w przyrodę, ale na każdym kroku wykazujemy się niewiedzą i arogancją,
wyrządzając jej same szkody.
(…) W poprawianiu natury szczyt osiągnęli rozmiłowani w gadżetach Japończycy. Ich ostatni hit to
lewitujące bonsai. Otulone ziemią i magnesem drzewko unosi się nad magnetyczną bazą. Mikrobiolog
dr Jakub Urbański potwierdza moje obawy, że to latanie mu bardzo szkodzi. Rośliny mają narządy
zmysłów służące chociażby określeniu kierunku siły ciążenia. Silne pole magnetyczne może zaburzać
ich fizjologię, wpływając na wzrost. Jakby tego było mało, drzewko przez cały czas obraca się wokół
własnej osi, więc nieustannie zmienia mu się źródło światła...
Takich „udoskonaleń” jest masa, choćby zwisające z sufitu doniczki, w których rośliny rosną do góry
nogami. Upowszechniło się też znane w PRL-u malowanie trawy na zielono, uprawiane przed
wizytami partyjnych dygnitarzy. Dziś, zamiast klęczeć z pędzlem na trawniku, robi się opryski
specjalną farbą. Można dobrać sobie odcień i zatuszować przebarwienia, tworząc trawnik doskonały.
Producenci twierdzą, że używają pigmentów biodegradowalnych, które nie wnikają w tkanki, przez co
są bezpieczne dla roślin i zwierząt. Nawet jeśli, to smutny jest fakt, że irytują nas pożółkłe źdźbła i
spadające liście, które grabimy jesienią, pozbawiając małe zwierzęta zimowej otuliny. Niestety, w
naturze zaczęła nam przeszkadzać jej naturalność.
Źródło i pełen tekst: http://www.focus.pl/artykul/malujemy-trawe-coraz-mniej-natury-w-naturze
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ZADANIA DO TEKSTU „MALUJEMY TRAWĘ. CORAZ MNIEJ NATURY W NATURZE”
1.

Wybierz zdania prawdziwe:






2.

Autorka tekstu uważa, że warto zmieniać przyrodę.
Autorka artykułu sądzi, że wprowadzanie zmian w przyrodzie jest naturalne.
Autorka jest zasmucona tym, że niektóre elementy przyrody denerwują ludzi.
Autorka uważa, że Japończycy nie są rozmiłowani w gadżetach.
Autorka sądzi, że w przyrodę najbardziej ingerują Japończycy.

Jak można zmienić zdania z poprzedniego ćwiczenia, aby zachowały sens?
Autorka tekstu uważa, że warto zmieniać przyrodę.
 Autorka tekstu uważa, że warto ingerować w przyrodę.
 Autorka tekstu uważa, że nie powinno się wtrącać w przyrodę.
 Sprawa ingerowania w przyrodę jest autorce obojętna.
Autorka jest zasmucona tym, że niektóre elementy przyrody denerwują ludzi.
 Autorka jest zasmucona tym, że niektóre elementy przyrody cieszą ludzi.
 Autorka jest zasmucona tym, że „poprawianie” przyrody cieszy ludzi.
 Autorka jest zasmucona tym, że niektóre elementy przyrody irytują ludzi.
Autorka sądzi, że w przyrodę najbardziej ingerują Japończycy.
 Autorka sądzi, że Japończycy osiągnęli szczyt w ingerowaniu w przyrodę.
 Autorka sądzi, że w przyrodę najmniej ingerują Japończycy.
 Autorka sądzi, że Japończycy są rozmiłowani w przyrodzie.

3.

Wstaw słowa lub wyrażenia w odpowiednie miejsca:
irytują

ingerować

rozmiłowani

osiągnęli szczyt

aroganckie

Użytkownicy Internetu to prawdziwi eksperci od wszystkiego. Można by sądzić, że znają się na
wszystkim: począwszy od naprawy zmywarki, przez stosowanie leków, na polityce kończąc. Warto
zauważyć, że komentarze zamieszczane pod wpisami innych internautów często są
……………………………..…..i nie ukrywam, że mnie……………………………..…... Czasem odnoszę wrażenie, że
internauci to lubią, są wręcz ……………………………..…..we wzajemny dokuczaniu sobie. Pojawiające się
coraz częściej w sieci hejt i wulgaryzmy świadczą o tym, że internauci
……………………………..…..bezczelności. Sądzę, że w takich sytuacjach powinny w sprawę
……………………………..…..odpowiednie instytucje.
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4.

Które w podanym zdaniu mogłoby być zapisane w cudzysłowie? Dopisz cudzysłów.
Użytkownicy Internetu to prawdziwi eksperci od wszystkiego.



5. Dokończ zdania:
Najbardziej irytuje mnie, gdy inni ludzie….

Jestem rozmiłowany w….

Udało mi się osiągnąć szczyt możliwości w……..

Nie lubię, gdy moi rodzice ingerują w…….
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