
 

 

Připojte se k aktivitám ke Dni Země 

 
Svátek planety Země, tak bývá označován Den Země. Mezinárodní kampaň, probíhající 

v průběhu měsíce dubna a vrcholící po celém světě vždy 22. dubna. V současné době slaví 

Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším 

environmentálním svátkem, který si připomínají lidé společně na celé planetě bez ohledu na 

původ, víru či národnost. 

V České republice se uskuteční nespočet akcí a městská část Praha-Libuš nezůstává pozadu. 

Připravili jsme pro vás výběr z aktivit, které proběhnou většinou během dubna letošního roku. 

 

Hodina Země se koná 31. března a je to každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým 

fondem na ochranu přírody, která se pořádá vždy poslední sobotu v březnu. 

Při ní domácnosti, podniky i veřejné instituce a zejména významné kulturní památky, vypnou 

své osvětlení a elektrické spotřebiče po dobu jedné hodiny, a to na podporu zvýšení 

informovanosti o změnách klimatu. 

Perníková chaloupka aneb cesta pohádkovým lesem se koná ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 

15 do 17 hodin. Start cesty je před prodejnou Albert a Sídlišti Písnice a cíl na hrázi nádrže 

v Modřanské rokli, kde na děti čeká ježibaba v Perníkové chaloupce a sladká odměna. Během 

trasy plní děti rozličné úkoly na téma ochrany přírody. Akci pořádá Sokol Libuš ve spolupráci 

se spolky a sdruženími, které působí v městské části.  

Půda jako zdroj života je ústředním tématem akce pořádané již po několik na prostranství 

před prodejnou Albert na Sídlišti Písnice. Termín akce je pondělí 27. dubna 2015 od 9 do 16 

hodin. Akce je určena pro veřejnost, kolektivity dětí i jednotlivce. Pořádáme ji na podporu 

ochrany životního prostředí, poznávání přírodnin, zvířat a rostlin a dalších ekologických témat 

a souvislostí. 

Zájmový kroužek Zálesák ze Základní školy Meteorologická organizuje v neděli 26. dubna 

2015 od 10 do 12 hodin úklid Modřanské rokle a vyzývá všechny zájemce, aby se zapojili a  

přiložili ruku k dílu. 

Stromy našich malých občánků se budou sázet ve středu 22. dubna 2015 v parku U 

Zahrádkářské kolonie. Rodiče nedávno narozených libušských a písnických dětí budou mít 

možnost zasadit za své děťátko strom a upevnit tak vztah k místu, kde žijí a k zeleni, která je 

obklopuje. Jedná se o symbolické zapuštění kořenů a oslovení mladé generace rodičů, a tím i 

jejich dětí.  

Soutěž ve sběru hliníku probíhá už podzimu loňského roku a zapojily se do ní všechny 

mateřské a základní školy v městské části. 

V mateřských a základních školách připravují pro děti samostatné akce a nebo se připojují 

k aktivitám veřejným. Vybíráme z nich některé.  



Mateřská škola Mezi Domy pozvala divadelní soubor s ekologickým představením Plecha a 

Neplecha a další den na zahradě školky vykouzlí stezku národního bohatství a kulturního 

dědictví. Děti s rodiči budou u osmi stanovišť plnit různé úkoly. 

Děti ze školky Lojovická budou spolu s rodiči probouzet školku ze zimního spánku, uklízet ji 

a sázet vrbové iglú, dále děti čeká ekologický program na téma život stromu a jeho význam, 

výroba obrázků z přírodnin a návštěva ekocentra Radonice. 

Žáci ze základní školy v Písnici mají od začátku letošního roku stanovené ekohlídky a sledují, 

zda se někde nesvítí zbytečně, neprotéká voda a zároveň měří teplotu v prostorách školy. 

Velkou příležitostí pro sledování úspor a ochrany životního prostředí se pro ně stane beseda a 

praktická ukázka úspor spotřeby plynu při zateplování budovy školy.   

Mateřské centrum Kuřátko chystá kromě výtvarných a zájmových aktivit i den věnovaný 

pobytu a hrám na čerstvém vzduchu.  
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