
 
TÝDEN PRO ZEMI A  DEN ZEMĚ 22.DUBNA 2020 

S  MŠ ALŠOVA V NÁCHODĚ

10 kroků na pomoc
planetě Zemi 

(pro každý den)

šetřete vodou, ale pijte ji
neomezeně

1.

Nedostatek vody v přírodě je poslední dobou kritický.
Zahrádkáři a zemědělci začínají spínat ruce s pohledem

k obloze. I vodovodní kohoutky ve městech mají svou
hlavní zásobárnu někde v přírodě...

tip: Pijte vodu, je nejlevnější, nejzdravější, nejčistší. V našem regionu je
jedna z nejkvalitnějších vod v Evropě. Zavírejte kohoutek, když čistáte zuby.
Nemyjte pod tekoucí vodou. Krátká sprcha každý den je lepší než plná vana.

a můžete se u toho i otužovat :-)

2. recyklujte odpady
I když se to nezdá, mnoho věcí, které denně užíváme, je

recyklovatelných nebo již vyrobených z recyklátu.

tip: Vyrobte si s dětmi šanon na časopisy. Vezměte krabici od pracího prášku,
vyklepejte zbytek prášku, seřízněte do požadovaného tvaru a polepte balícím

papírem. Časopisy, omalovánky nebo výkresy budou parádně uspořádané. 
 

3. pěstujte rostliny
Zelené rostliny vyrábí kyslík a zlepšují ovzduší doma i

venku. Pokud vypěstujete bylinku v kuchyni, bude lahodit
oku i jazyku a navíc i ušetříte.

tip: Kupte semínka petrželky kudrnky, vezměte kelímek od jogurtu nebo misku
od masa, udělejte na dno otvor, při procházce naberte trochu hlíny, vysejte do

hlíny semínka podle návodu, zalévejte a za pár dní se můžete těšit na první
lístky zelené dobroty :-)

4. používejte obě strany papíru
Papír není levná záležitost a jeho výroba je energeticky
dost náročná. Než se z dítěte stane dospělý, spotřebuje

desítky kilogramů.

tip: Využívejte jakýkoliv papír - staré návody od spotřebičů, vyřazené papíry z
práce, karton, letáky, krabice od Corn flakes, toaletní ruličky. Na všechno se dá

malovat, ze všeho jde stříhat, skládat a lepit domečky nebo vyrábět zvířátka.

5. kupujte velká balení
Větší balení ušetří cestu do obchodu a po jejich použití
vyhodíme méně obalů. Ať se jedná o nudle, rýži nebo

toaletní papír.

tip: Využívejte XXL akce v obchodech, kupujte větší balení - vejde se vám do
košíku méně nepotřebných věcí :-) Pokud koupíte velký pytel těstovin a něco

vám zbyde, nechte děti třídit podle tvarů, barev nebo navlékat korálky z
kolínek.

U Č I TELKY MŠ ALŠ OV A



 

 

6. nekupujte PET lahve
Přišly na svět nedávno, v roce 1978 s nápojem Coca-Cola. Za
těch 42 let jich vznikly miliardy. Některé z nich provází naše

kroky všude. V lesích, rybnících i mořích. Jsou
recyklovatelné, ale nejde to vždy a všude a je jich prostě moc.

tip: Využívejte lahve, které už máte doma. Kupujte šťávu ve skle a na výlet si
připravte pití předem. Choďte si pro minerálku do prameníku nebo pivo ve skle.
Nebo si pořiďte výrobník sody a máte bublinky a plastové láhve na několik let.

7. řiďte méně, choďte více
Z výzkumu v roce 2019 vyplývá, že 86 % obyvatel ČR jezdí
do práce autem. Utratí průměrně 1072 Kč měsíčně. Také

jezdíte do práce a do školky autem, i když to máte jen
kousek?

tip: Pokud to nemáte daleko, ranní chůze do práce a do školy osvěží váš mozek,
který pak mnohem lépe funguje ve škole i v práci. Nebo jezděte autem společně

s kolegy. Využívejte hromadnou dopravu.  Vytáhněte kolo a vyjeďte na výlet,
vaše tělo, mysl i planeta vás pochválí.

8 . zhasněte světla, vypněte
nabíječky

Pokud odcházíte z domova nebo jdete spát, zhasněte
všechna světla  a vytáhněte ze zásuvky alespoň telefony a

počítače. Prospějete nejen životnímu prostředí, ale i svému
zdraví a hlavně peněžence.

tip:  Šetřete energií. Zavírejte dveře. Dosluhující žárovky vyměňte za úsporné
LED, vezměte do ruky častěji knížku než mobil nebo si prostě povídejte. Není nic

horšího než sedět u jednoho stolu a přitom být tak daleko od sebe.

9. nakupujte do látkových sáčků
Plastová brčka a mikrotenové sáčky patří k

nejproblematičtějším odpadům. Jsou velmi špatně
recyklovatelná. Jsou jich plné oceány a hlavně žaludky

mořských živočichů. Máte rádi mořské ryby?

tip: Nepijte plastovým brčkem, naučte děti pít bez něj. Všichni jsme už ušili
desítky roušek, proč nepokračovat v šití nákupních sáčků ze starých záclon

nebo taškami z triček? A jde to i bez šití.

10. dejte si předsevzetí
...I JEDEN KROK JE LEPŠÍ NEŽ ŽÁDNÝ...

tip: Užívejte si života nejen s dětmi. Společně vyrábějte, povídejte si,
čtěte a choďte na výlety.

 

A mějte na mysli, že jednou i vaše děti budou chtít
dělat to samé se svými malými dětmi a chodit na

stejná krásná místa...

U Č I T E L KY MŠ ALŠ OV A V NÁCHODĚ


