
Úkol jsem pojala celkem kreativně. Jako první jsem nakreslila plakáty s upoutávkou, že bude Den 

Země. Na plakáty jsem vytiskla naši Planetu a na některých jsem ji i vylepšila. Plakáty jsou i plné 

typů jak pro naši Zemi něco udělat přímo na Den Země nebo jak pomáhat dlouhodobě (na fotkách 

to doufám půjde přečíst). Jeden plakát jsem umístila na autobusovou zastávku v Karasíně, na 

tomto plakátu jsem zmínila dalším, který se nachází na místní vývěsce.  Na obou jsem zmínila další 

plakát nacházející se u rozhledny.  U plakátu, který je na vývěsce, jsou i upomínková srdíčka ( viz. 

foto někde dole pod textem) a u zastávky si na ně dělám reklamu, která si lidé mohou rozebrat ( ke 

dni 22.4. jich tam bylo 8, dnes 25.4. jsou tam 4 – to je super) a tyto srdíčka by jim měla připomínat, 

že mají naši Planetu rádi, že pro ni mají každý den něco dělat.  

Jako druhé jsem s mamkou zasadila strom. Je 

zasazen u polní cesty, protože by měl plnit 

funkci jakéhosi plotu, aby ti bezohlední lidi co 

tam jezdí a rozjíždí nám louku jen tak pro 

zábavu neměli tak dobrý přístup. Stromy už 

kolem této cesty sázíme delší dobu. Už jich je tam asi 10. Já zasadila dnes jeden a pár dalších rodiče. V sázení stromů kolem cesty jsme na 100% 

neskončili. A taky tu cestu sečeme, stříháme větve stromů, co zasahují do cesty a teta tu cestu i čistí a to děláme proto, aby ty lidi používali tu 

cestu a neničili další část hezké čisté louky. 

Doma pomáháme i dlouhodobě. Třídíme odpad, vypínáme elektrospotřebiče, když je nepoužíváme. Pod  velká lesácká auta, které stojí u 

sousedů, sypeme písek, když z nich olej teče až na zahradu. Chodíme hodně pěšky, topíme pomocí solární energie a tepelný čerpadlem, 



kupujeme kvalitní věci, které vydrží dlouho, abychom je nemuseli tak často vyhazovat a kupovat nové. Čas od času chodíme podél naší oblíbené 

trasy a sbíráme odpadky. 

 





 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


