Природата – безценен дар
Природата – приказна магия, вълшебница, която пази разковничето
на живота. Тя е нашият дом, красота, хармония и единство.
Тя – природата – е майка на вековни дървета, които дават сигурност,
прохлада и спокойствие. Тя е диригент на волната песен на птиците, на
мелодичното чуруликане. Дава ни всичко, което ни е необходимо – слънце,
въздух и вода.
Тя – природата – е нашата майка и човекът отразява нейната
същност: изграден от противоположности, чието единство създава
хармония. Заслушаме ли се в шепота на гората, в ромона на потоците, в
капчуците, в трептенето на цветята, всяка наша частица влиза в съзвучие с
природата. Красиво е, нали? Това не е измислена приказка. Единението с
природната среда ни носи радост, защото щастието не е в покоряването на
Природата, а в хармонията на общуването с нея. Докосването до нейната
суровост, покоя и любовта, които я изпълват, ни прави силни, здрави и подобри.
Природата вдъхновява писателите, за да създадат най-хубавите си
стихове и разкази.Тя движи четката на художника, ръката на скулптура,
които с любов и преклонение запечатват частица от нея в творбите си,
защото тя е изворът на живота. Природата е неповторима, но и
непредсказуема. Урагани, наводнения, земетресения – природни бедствия,
пред които човекът е безсилен. Това е наказанието за човешката
безотговорност.
…Но Природата плаче – плаче от небрежно захвърлената цигара,
плаче от шума на дърворезачката, плаче от изстрелите на ловните пушки,
плаче от натиска на тоновете боклук по сметищата. Хора, нека да спрем
сълзите!!! Да опазим въздуха, който принадлежи на всички, водата, която
дава живот и ни свързва в едно на Земята! Опазването на природата не
познава граници. Не искам да живея в пустош! Да помислим за нашето
бъдеще! Да усетим радостта и красотата от живота!
…Аз, ЧОВЕКЪТ – най-висшето създание на природата, човекът на
ХХІ век, нося отговорността да запазя живота, да съхраня хармонията
между хората, Земята и природата. Днес, а не утре. Утре ще бъде късно!
Тодор Иванов Петров - 9 а клас
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Природата е естествената среда, материалният свят, всичко онова,
което ни заобикаля. Тя се дели на жива и нежива и се различава от
изкуствено направените от човека предмети.
Природата е наша майка, от нея ние черпим всичко необходимо за
живот. Без природа човекът е загубен! Тя ни осигурява най-необходимите
компоненти за съществуването ни: вода, въздух, светлина и простор.
Природата е навсякъде около нас, тя е могъща и безсмъртна. Част е от
нашия живот и ние сме длъжни да живеем в хармония с нея и да я
опазваме. Ние сме нейни деца и като такива трябва да я обичаме и да я
пазим като зеницата на очите си.
Тя е наш дом, наш велик учител и без нея животът ни е немислим. Тя
е безценен дар.
Какво по-хубаво от това сутрин да се събудиш от пеенето на птиците
и да посрещнеш изгрева на слънцето с усмивка. Какво по-хубаво от това
през уикенда да отидеш в парка или в планината и да се наслаждаваш на
кристалния въздух и омайния мирис на борова смола. Какво по-хубаво от
това през лятото да те галят сините морски вълни, топлите слънчеви лъчи
и горещият чист пясък.
Безценни са даровете, които получаваме от нея. Тя се грижи не само
за душевния ни мир и спокойствие, но и за да задоволи чисто
физиологичните ни човешки потребности. Тя е източник на храна,
изобилие от плодове, зеленчуци, месо, яйца и други .... всъщност всичко.
Освен това тя ни подсигурява най-важното – вода, жизнено необходима за
съществуването ни.
Човекът изцяло е зависим от природата за своето оцеляване, така
както и природата е зависима от него.
Тя дава на човека плодородни земи, където да отглежда реколтата
си, животни, с които да се прехранва, петрол, с който да развива бизнеса
си; планини и морета, които изпълват душата му с чистота и спокойствие.
Именно природата ни дава всичко, което ни е нужно – слънце,
въздух и вода,
Какви по-безценни дарове от това!
Има и още и още…
Затова човек трябва да успее да вникне в нейната същност и чак
тогава ще може да почувства истински силата на природата, да проникне и
види нейното разнообразие и красота.
Човекът има възможности, знания и сили да си взаимодейства с нея,
така че да извлече всичко хубаво.
Друг е въпросът обаче, че когато се отнася към нея с нехайство, той я
унищожава неусетно и я замърсява.

Затова всеки човек трябва да прояви своята гражданска позиция и да
се бори за оцеляване и опазване чистотата на природата, защото тя е
всичко онова, от което имаме нужда.
Тя е тази, която ни дарява със спокойствие и ни кара да я обичаме.
Затова, мили хора, апелирам към Вас – ОБИЧАЙТЕ ПРИРОДАТА И
Я ПАЗЕТЕ! ТЯ Е НАШЕТО НАЙ-ГОЛЯМО И БЕЗЦЕННО БОГАТСТВО!
Мария Георгиева Димитрова 11в клас ПГРТО – Плевен
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Природата ни дарява всичко! От нея получаваме зеленото злато горите; бялото злато – водите и черното злато – рудата, въглищата и
всички други полезни изкопаеми.
Без природните ресурси животът е немислим. Те са източници на
икономическо развитие. В природните недра се крият нефтени залежи,
злато и руда, които са най-ценната суровина за развитието на тежката
индустрия и енергетиката.
Природата ни дарява с цветята, тревите и ливадите. През един от
най-красивите годишни сезони – пролетта – всичко в природата оживява и
разцъфтява. Дърветата обличат изумрудените си дрехи, въздухът се
изпълва с уханието на пролетните цветя, а песента на птиците събужда
нови надежди и мечти.
Природата е безценен извор на живот! Без нея е немислимо
човешкото съществуване.
Природата ражда живот! Дарява ни въздуха и водата. В нейните
прегръдки ние, хората, намираме спокойствие, отмора и сила.
Природата е не само дар божий, но тя иска грижи и добро отношение
към нея. А това означава да й се отблагодаряваме като я обичаме и
опазваме.
Нашата природа е прекрасна!
Тя е извор на живот и вдъхновение!
Тя е благословена!
Ивайло Красимиров Кузманов – 9 а клас

