
 

 

 

DEN ZEMĚ  

         Země… místo kde jsme se narodili, kde se učíme, místo kde objevujeme, ale především místo, kde žijeme. 

Místo, které je naším domovem. Naše planeta. Místo výjimečné.   

          I přes to, co nám tato planeta dává, jsou tu jedinci, kteří si toho neváží. Zabíjí a loví chráněná zvířata, trhají 

a úmyslně poškozují chráněné rostliny, znečišťují řeky, rybníky nebo třeba jen okolí našich obydlí. Tak schválně, 

kdo někdy viděl se na zemi povalovat PET lahve, rozbité skleněné lahve, nedopalky od cigaret či obaly od 

různých potravin? Myslím, že všichni. Není to smutné? Moje otázka je proč? Proč má někdo potřebu toto dělat? 

Proč z této krásné planety, nebo jen z vašeho krásného města dělat smetiště? Hlava mi to nebere. Štve mě to. 

         A štvalo to už spoustu lidí mnohem dřív a to v roce 1970. Právě toto je rok, od kterého se Den Země slaví. 

Poprvé se oslavil pouze ve spojených státech a dnes, o 51 let později se aktivně slaví každý rok 22.dubna již ve 

193 zemí světa a je koordinován organizací EARTH DAY NETWORK. Den Země je zaměřen na ochranu životního 

prostředí. V tento den probíhají různé přednášky a akce na toto téma. Lidé taky sazí nové stromy, ovoce nebo 

zeleninu, sbírají poházené odpadky v přírodě i ve městech, renovují staré věci, aby omezili množství odpadu 

atd.  

         Díky této akci máme všichni možnost pro planetu udělat něco dobrého. To samozřejmě můžeme jakýkoliv 

den v roce. Třeba všechny. Jak? Začíná to u základních věcí jako například nekoupat se každý den v plně 

napuštěné vaně, ale dát přednost sprše. To ušetří nejen váš čas, ale i spoustu vody a krom toho i vašich peněz. 

Další věcí je například vypnutí spotřebičů, když odcházíte z domu. Pro někoho běžná věc, pro dalšího španělská 

vesnice.  

         Pomoct můžete i tím, že budete nakupovat v bazarech nebo sekáčích. Oblečení, které by skončilo někde 

na skládce nebo na dně oceánu vám může ještě velmi dlouho posloužit. Nakupovat v bazarech neznamená to, 

že nemáte dostatek peněz na nové oblečení, ale to, že jste ohleduplní vůči planetě a že vám produkce 

enormního množství odpadu není lhostejná. 

        Místo igelitových tašek v obchodech požívejte svoje látkové, recyklujte, renovujte, staré oblečení někomu 

předejte … nevyhazujte. Používejte dobíjecí baterie, používejte papírová čí skleněná brčka, noste si vlastní 

kelímky a krabičky na jídlo, kompostujte a kupujte jídlo, které opravdu spotřebujete. 

 

                                                            Neděláte to jen pro sebe, myslete na to! 

                                                                                           Děkuji. 

 

,,JSME V TOM VŠICHNI. SPOLU.“ 

Následuje dotazník. 

 



 

 

na googlu jsem vytvořila dotazník a poprosila kamarády a několik dalších lidí, zda by mi mohli odpovědět na pár otázek 

ohledně recyklace, ochraně životního prostředí a tak dále 

na dotazník odpovědělo 56 lidí 

1) RECYKLUJETE? 

 

2) PĚSTUJETE DOMA NĚJAKE ROSTLINY?  

 

3) ODHODILI JSTE NĚKDY VĚDOMĚ ODPADEK NA ZEM? 

 

4) DÁVÁTE PŘEDNOST SPRŠE, NEBO PLNĚ NAPUŠTĚNÉ VANĚ?  

 

 

 



 

 

 

5) NAKUPUJETE JÍDLO SPÍŠE MÉNĚ A ČASTĚJI, NEBO VÍCE, A PAK JEJ ZBYTEČNĚ VYHAZUJETE, PROTOŽE SE 

NESPOTŘREBOVALO?  

 

6) KOLIKRÁT TÝDNĚ JÍTE MASO?  

 

7) MÁTE NĚJAKÝ KUS OBLEČENÍ Z BAZARU, NEBO JSTE HO PO NĚKOM PŘEVZALI?  

 

8) V OBCHODECH …. 

 

 



 

 

9) POUŽÍVÁTE DOBÍJECÍ BATERIE? 

 

10) TOPÍTE DOMA NA VÍCE STUPŇŮ, NEBO SE RADĚJI PŘIOBLEČETE?  

 

11) RENOVUJETE STARÉ VĚCI, NEBO JE VYHAZUJETE?  

 

12) SKLADUJETE JÍDLO V ALOBALU NEBO KRABIČKÁCH?  

 

 

  



 

 

13) VYPÍNÁTE SPOTŘEBIČE, KDYŽ JDETE PRYČ (TV, RÁDIA, LAMPY, SVĚTLA, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


