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DUHOVÝ ZPRAVODAJ
4. Téma: Den Země

Červená výzva - Den Země
Čeká nás poslední díl duhových střípků. Tentokrát ho věnujeme dni Země. Máme
pro vás tipy, jak oslavit tento den, i jak se zastavit a zamyslet se nad naší Zemí, na
které žijeme. V březnu i dubnu můžete plnit úkoly ze všech zadání.
Nemusíte se držet jen u čtvrtého zpravodaje. Je to jen na vás. Budeme moc rádi za
všechny fotky, které nám pošlete. A doufáme, že se brzy budete zase moci
setkávat ve škole i v oddíle. =)
Ke konci dubna můžete očekávat poslední dopis, kterým celé duhové střípky
ukončíme.
Až splníte úkoly z této výzvy, můžete si vymalovat další dílek vaší duhy. Tentokrát
červenou barvou. Ať se vaše duhy krásně zbarvují .

Úkoly v tomto čísle :
Tvorba přání Zemi
Výzva Země - 22 úkolů
Nápadovník - tipy na vyrábění
Duhový list - Brontík a Země
Moje zelená hranice

Den Země - historie
Den Země se slaví pravidelně už od roku 1970 – tedy 50 let. O vznik tohoto
mezinárodního svátku se zasloužil mírový aktivista John McConnell na konferenci
UNESCO v San Franciscu v roce 1969. Původně navrhl na oslavu Země den 21.3. jako den, kdy je stejná délka dne i noci na severní i jižní polokouli.
Vytvořil také vlajku Dne Země. Americký senátor Gaylord Nelson později navrhl,
aby se 22.4.1970 konala celonárodní environmentální vzdělávací akce, později
nazvaná Den Země.
Hlavní myšlenkou bylo prosadit otázku ochrany životního prostředí do politiky. Od
roku 1971 začala Den Země organizovat OSN a v roce 1990 se k Americe připojil i
zbytek světa (i my) a 22. duben se tak stal Mezinárodním dnem Země. Dnes jej
slaví víc než miliarda lidí ve více než 193 státech světa bez ohledu na původ, víru
nebo národnost.

1. Duhový list - Přání Zemi
Podle našeho fotonávodu si můžete jednoduše vyrobit přání pro Zemi.
Budete potřebovat: Eurofolii
List bílého papíru
Obyčejné fixy (zelená, modrá, hnědá)
Rozprašovač s vodou
Na folii nakreslíte fixy zeměkouli, mírně postříkáte vodou z rozprašovače a
obtisknete na bílý papír. Potom už stačí jen vymyslet a dopsat přání.

Uzávěrka čtvrtého úkolu: 30.4 2021
Adresa pro odeslání fotek z úkolů:
sekce.brdo@brontosaurus.cz
Zpravodaje a přihlášky jsou na adrese:
duhovestripky.brontosaurus.cz
Fotografie z předešlých úkolů:
https://duhovestripky.rajce.idnes.cz/
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Duhové střípky - Dobrodruh v nás

2. Výzva Země
Vytvořili jsme pro vás něco na způsob adventního kalendáře. Akorát si
nebudeme krátit čas než začnou Vánoce ale budeme vyčkávat den Země. Den,
kdy si připomeneme, kde žijeme.
Každý den na vás bude čekat jedno políčko s úkolem. Poté, co úkol splníte
můžete si okénko vymalovat nebo přeškrtnout, jak je vám libo. Hlavní abyste si
úkoly užili a třeba si tím i něco připomenete nebo naučíte,
Nám můžete poslat fotku z plnění úkolů.

3. Nápadovník ke Dni Země
V duhovém listu na vás čeká spousta tvořivých nápadů, jak z nepotřebných
odpadků vytvořit věci, které vám ještě mohou sloužit. Třeba i tímto způsobem
můžeme oslavit Den Země. Moc se těšíme na fotografie vašich výrobků.

4. Duhový list - Brontík a Země
Duhový list „Brontík a Země“
Jak by mohl vypadat takový rozhovor Brontíka a naší planety? Co by si
asi řekli? Zkuste to vymyslet a doplnit do bublin.

5. Moje zelená hranice
Cílem této ekoaktivity je zamyslet se, do jaké míry jsme schopni se sami
omezit v této konzumní době a společnosti. Jaké máme postoje k
životnímu prostředí a do jaké míry to myslíme vážně.
Následující tvrzení roztřiďte do 3 skupin.
Světlezelenou barvou si označte výroky, které již běžně děláte
Tmavězelenou barvou označte tvrzení, kam až jste ochotni zajít a
postupně to dělat
Neoznačené nechejte to, co je pro vás nepřijatelné a příliš omezující.
Sada výroků:
1. Namísto jednorázových baterií používám dobíjecí baterie
2. Upřednostňuji pěší chůzi, jízdu na kole nebo hromadnou dopravu
před jízdou autem
3. Třídím papír, plasty a sklo
4. Třídím co se dá – papír, plasty, sklo, hliník, nebezpečný odpad,
látky, staré baterie, elektroodpad, nepotřebné knihy a staré hračky
daruji…
5. Doma dbáme, aby nikde nekapaly kohoutky a neprotékal záchod
6. Odmítám nápoje v tetrapakových obalech či plechovkách
7. Jím jenom tehdy, mám-li hlad, nikoli chuť
8. Nemáme a ani si nehodlám jednou pořizovat auto
9. Odmítám jakékoliv zbytečné obaly (např. igelitky, pytlíky v
obchodech na jednotlivé zboží, kelímky)
10. Nakupuji do látkové tašky
11. Při nákupu dávám přednost domácím produktům
12. Zásadně nenakupuji v supermarketech
13. Nepiji kávu, džus, čaj – s vyjímkou bylinných čajů a šťáv z místních
zdrojů
14. Dokážu omezit spotřebu masa na jedno masité jídlo za týden
15. Výtahem jezdím pouze výjimečně
16. Při čištění zubů zastavuji vodu
17. Koupání ve vaně plné vody si dopřeji jen výjimečně
18. Sprchuji se krátce
19. Při vaření zakrývám hrnec pokličkou pro úsporu energie
20. Myčku nádobí považuji za zbytečný luxus – zvláště pak tablety do
myčky plné chemikálií

Martin Kadala Hvězdová 10,602 00
Brnotel: 420724806155
sekce.brdo@brontosaurus.cz
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