
Den Země 

Albert Einstein : Podívejte  se hluboko do nitra přírody a porozumíte lépe všemu 

V měsíci dubnu se konají každoročně různé aktivity na úklid našeho okolí, likvidace černých skládek, 

zajímavá akce Ukliďme Česko a v neposlední řadě akce Den Země. 

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a je zaměřená na propagaci a  

podporu ochrany životního prostředí.  

I naši žáci dostali v rámci výchovných předmětů úkol, aby při svých toulkách v přírodě zachytili 

zajímavé snímky černých skládek v místě bydliště. Snímků nám přišlo nevídané množství, je to velmi 

smutný pohled na to, co lidé dokáží vyhodit v přírodě - kočárky, nepotřebný nábytek, stavební sutě, 

pneumatiky , odpad z domácnosti atd… 

Žákyně 9.A Tereza Š. společně se svojí babičkou Dášou přiložily ruku k dílu a na Den Země posbíraly 

cestou z hájenky na hřbitov 3 pytle odpadků, které skončily v přistaveném kontejneru u hřbitova. Vše 

zdokumentovaly, snímky zaslaly a po pár dnech se zase nepořádek objevil na lesní cestě…. 

Žák 8. A Štěpán B. napsal zajímavé zamyšlení nad tímto problémem : 

Ne všichni lidi v dnešní době jsou schopni třídit odpad do barevně označených kontejnerů nebo 

popelnic. Mnoho z nich ani neví , jak s takovým odpadem naložit , kam ho odvézt. Někdo to ví, ale je 

líný a pohodlný dát ho tam, kam patří. Pro takové nezodpovědné lidi je nejjednodušší odvézt odpad 

někam do přírody, vysypat do příkopu u silnice. Možná se najdou mezi námi i ti, kteří neví, jak odpad 

správně třídit. Pokud je nějaký odpad, na který není přímo kontejner - nábytek, pneumatiky, větší 

elektrospotřebiče, musí se odvézt do sběrného dvora nejblíže trvalého bydliště. Jenže někteří lidé asi 

neví, kde se takový dvůr nachází anebo se jim ho nechce hledat… 

Je vidět, že i naši žáci přemýšlejí na tímto problémem a nerudovskou otázkou kam s ním… 

Tak, jak se budeme chovat k přírodě my lidé, tak ona nám to bude vracet…její osud máme každý z nás 

ve svých rukou… 

                                                                                     J. Váňová, Mgr. S. Málková 

 

                        


