
MŠ Mezi Domy pořádá během celého týdne 
ekologicky zaměřený program v rámci výtvar-
ných a pracovních aktivit: sběr odpadu, třídění 
a jeho zpracování, prožitkové akce v přírodě.

MŠ Ke Kašně pořádá pro děti různé soutěže se 
zaměřením na odpadový materiál a jeho další 
využití, společný úklid areálu.

MŠ K Lukám vyhlašuje výtvarnou soutěž na 
téma Naše Země, pořádá různé soutěže a úklid.

MŠ Lojovická oslaví svátek Země společně 
s dětmi ekologickými hrami, výstavou dětských 
prací a úklidem.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Písnici vysta-
vuje od 9 hodin výtvarné práce s ekologickým 
zaměřením, pořádá v přírodě různé aktivity 
a soutěže zaměřené na ochranu přírody, třídění 
odpadového materiálu a jeho další využití. Všich-
ni se zapojí do společného úklidu okolí školy.

DEN ZEMĚ 
NA LIBUŠI A V PÍSNICI
Zdravá Libuš a Písnice se zapojila do celosvětové kampaně 
MILIARDA STROMŮ PRO PLANETU ZEMI vyhlášené OSN. 
Stromy se sázejí v mateřských a základních školách.

KE  KAMPANI DEN ZEMĚ SE TENTO ROK PŘIHLÁSILI:

MČ Praha – Libuš | MŠ K Lukám | MŠ Mezi Domy | MŠ Ke Kašně
MŠ Lojovická | ZŠ Meteorologická | ZŠ L. Coňka | MČ Kuřátko 

a Jezdecký oddíl TJ Tempo.

MČ Praha–Libuš zajišťuje velkoobjemové kontejnery,
 sázení stromů a pro děti drobné předměty.

od 16. 4. 
do 20. 4.

18. 4.
středa

ZŠ Meteorologická na Libuši organizuje 
od 9 do 14 hodin pestrý program: diva-
delní představení, různé soutěže, ankety, 
pestré aktivity a společný úklid okolí školy. 
Magistrát hl. města Prahy se zapojí k akti-
vitám školy svým programem zaměřeným 
na třídění odpadů a jeho svozu.

Jezdecký oddíl v Písnici uklízí okolí ulice 
Zátoňská.

Mateřské centrum Kuřátko připravuje pro 
nejmenší děti výtvarnou aktivitu: malování 
Stromu života a ekologicko–sportovní hry.

Všechny akce jsou přístupné široké veřej-
nosti a jen uvítáme, když se každý zapojí 
do výzvy „Ukliďme si své okolí!“.

PROGRAM KE DNI ZEMĚ:

18. 4.
středa

19. 4.
čtvrtek

19. 4.
čtvrtek

20. 4.
pátek

22. 4.
neděle

24. 4.
úterý


