
Den Země 2019 
 

 
Naše planeta Země bude mít svůj svátek, a proto jej oslavíme i my. První kampaň 
pod názvem Den Země proběhla v USA 22. dubna 1970 a žádala stabilizovat počet 
lidí na Zemi, hledat obnovitelné zdroje energie, recyklovat materiály a odpady; 
vyloučit z používání chemikálie a odpady, které ničí ozónovou vrstvu; omezit 
těžkou zemědělskou techniku, která způsobuje erozi půdy. 
 
A jak se zapojíme my? 

 
1. Budeme si uvědomovat problém s odpady a více využívat školní kontejnery 
k třídění odpadu na plast a papír. Od 25. dubna začíná soutěž v úklidu tříd. 
V každé třídě budou umístěny kartonové krabice na tříděný odpad, které jsme 
získali od společnosti EKO-KOM. Na začátek soutěže každá třída získá 100 bodů  
a v kontrolní den, který si stanoví paní učitelka Bartošová s ekotýmem, budou třídy 
za úklid hodnoceny plus či minus body. Soutěž bude ukončena 20. června 2019  
a nejlepší kolektivy získají věcné ceny. Pravidla bodování jsou vyvěšena  
na nástěnce u sborovny.  
V rámci projektu RECYKLOHRANÍ, do kterého jsme zapojeni od května 2009, 
budeme nadále shromažďovat vybité baterie a nefunkční elektrozařízení do nádob 
umístěných v budově naší školy.  
Pokud máte nepotřebné elektrospotřebiče nebo vybité baterie, můžete je nosit 
do kabinetu přírodopisu. 
 
2. Sběrem víček z PET lahví pomůžeme Elišce a zároveň třídění plastového 
odpadu. 
 
3. Vyjdeme na vycházku do přírody a budeme si všímat jejích proměn. Můžeme 
s ní spojit i sběr jarních léčivých bylin. 
 
4. Zorganizujeme projektový den pod názvem „Den Země napříč předměty“, který 
proběhne 25. dubna. Ve všech předmětech se zaměříme na environmentální 
tematiku a zdůrazníme význam ochrany naší ZEMĚ.  
 
5. Budeme se starat o zeleň v areálu školy. 
 
6. Opět se zapojíme do tradiční sběrové akce Zelený strom, která proběhne  
15.–17. května. Proto nic nenechávejte náhodě a chystejte již nyní starý papír – 
noviny, časopisy, letáky a karton. 
 

„Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdříve sám sebou.“ 

                                   Sokrates 

 


