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Te scufunzi în apă. Înoți.
Faci o mișcare, două, trei și... aaahh!
Trebuie să ieşi la suprafaţă să respiri.
E păcat că nu eşti peşte, nu-i aşa?
Dacă ai fi, ai putea sta sub apă.
Inspiri adânc, aerul îți pătrunde prin nas
şi ajunge în plămâni. E foarte plăcut
să-i simţi cum se umplu cu aer!
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Multe lucruri minunate se deplasează prin aer, cum ar fi norii,
parfumul florilor sau mirosul prăjiturilor pe care le coace bunica, polenul
anumitor plante care te-ar putea face să strănuţi când vine primăvara.
Există, de asemenea, multe animale care zboară, de la cele mai mici,
banala muscă, până la cele mai mari, maiestuosul condor.
Baloanele, elicopterele şi avioanele zboară şi ele.
Aerul transportă, de asemenea, și lucruri care nu ne plac,
ca de exemplu mirosurile neplăcute de gunoi şi praful,
dar şi lucruri periculoase, cum ar fi unele substanţe
dăunătoare, numite „poluanţi“, provenite din oraşe,
din fabrici şi de pe terenurile agricole. Pe acestea
din urmă e foarte greu să le faci să dispară.
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Din păcate, aerul se murdăreşte uşor. Fumul, atât cel emis
de maşini şi alte vehicule cu motor, cât și cel provenit
din industrie şi de la incineratoare, formează nori gigantici.
Te-ai întrebat vreodată de unde vin lucrurile pe care le ai?
Jucăriile şi hainele… Multe dintre produsele pe care
le foloseşti au fost făcute în fabrici. Există mii şi mii
de fabrici care împrăștie fum în aer, prin coşurile lor.

7

8

Eugenia, care trăieşte într-un sat
de munte, a mers într-o zi de vară într-o
excursie cu şcoala, să viziteze orașul. Traficul
a fost foarte aglomerat şi abia se mai vedea
soarele, fiindcă cerul era gri din cauza fumului emis
de maşini, de parcă ar fi fost un nor mare de ceaţă!
Când au coborât din autobuz, ochii copiilor au început
să lăcrimeze, iar micuţii au început să tuşească.
Maria, care are astm, aproape s-a sufocat! Cum să
trăiască oamenii bine dacă aerul e atât de murdar?

