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Milé děti, rodiče, 

děkuji vám velice. 
 

Že myslíte na přírodu 

a šetříte doma vodu. 
 

Dnes už to ví také děti, 

že recyklovat jde i smetí. 
 

Tak vyraz, prosím, ven 

a rukavice s pytlem s sebou vem. 
 

Vaše planeta Země 

22. DUBEN 

Pojďme společně oslavit naši planetu Zemi. 

 

Namaluj obrázek do naší galerie Na plotě. 

Třiď odpad a zbytečně ho neprodukuj. 

Jdi vyčistit přírodu. 

Šetři vodou. 

Projdi se. 

… 

Je to jenom na tobě. 

  

Popřemýšlej, jak pomůžeš přírodě → 

proveď to → vyfoť se u toho → sdílej to 

s ostatními. 

 

Více informací níže. 

Základní škola a Mateřská škola Bystročice  



 
 

 

 

 

 

Galerie Na plotě 

Milé děti a rodiče, pomozte nám vytvořit výstavu v naší galerii Na plotě, která bude oslavou planety Země. 

Jak na to? 

Nakresli nebo namaluj obrázek (ideálně na A4), který bude znázorňovat cokoliv, co se ti vybaví se Zemí. 
Může to být zvířátko, rostlina, tvoje rodina, samotná planeta, nebo cokoliv jiného. Hotový obrázek 
podepiš a vlož do boxu* u vstupu do školy. My si ho v pracovní den vyzvedneme, zatavíme a vystavíme 
v galerii. Na procházce kolem školky si pak můžeš prohlédnout výtvor svůj i tvých kamarádů, vyzkoušet 
uhádnout hádanku, poznat ohrožené druhy rostlin a zvířat nebo roztřídit odpad.  
 
Další možností, jak přispět do galerie, je zaslání fotografie**.  
 
Pokud i ty pomáháš planetě, pošli nám fotografii klidně i s popisem nebo příběhem. Je to jen na tobě. 

Můžeš na ní s rodiči uklízet les nebo koryto potoka. Sadit stromy. Šetřit vodou. Nebo dělat cokoliv 

jiného, čím pomáháš Zemi. My si takových činů ceníme, a proto vystavíme vaši fotografii v galerii 

Na plotě, aby inspirovala ostatní. 

Kam fotku poslat? 

Fotografii pošli na email zs.bystrocice@seznam.cz. 

Oslava Dne Země bude probíhat od pondělí 19. 4. 2021.  

 

Už teď se nemůžeme dočkat, jak bude vypadat naše galerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pokud nebude zažádáno, obrázky se nebudou vracet zpět. 
**Se zasláním fotografií také souhlasíte s jejich vystavením. 

„Já jsem se rozhodla kromě 

plastu, papíru, skla a nápojového 

kartónu začít třídit také kovový 

odpad. Za půl roku mi plechovky 

a kovová víčka naplnily malou 

krabici.“ 

Natálie, učitelka MŠ 


