
SLAVÍME DEN ZEM Ě – 2018 
 

V letošním roce si lidé na celém světě opět připomenou mezinárodní svátek životního 
prostředí – 22. duben, Den Země. Je to svátek naší Země, planety, která jediná ze všech 
planet sluneční soustavy umožňuje existenci života - lidí, živočichů i rostlin. Dává nám 
vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterých bychom nemohli žít. 
Poskytuje nám suroviny a mnoho dalšího, nese naše příbytky. Člověk ale pro uspokojení 
svých stále se zvyšujících požadavků čím dál více narušuje svojí činností křehkou hranici 
rovnováhy dění v přírodě. Den Země je vhodnou příležitostí pro nás všechny, abychom se 
zamysleli nad přírodou a jejím významem pro člověka, zejména nad tím, jak se k ní chovat, 
jak ji chránit. Náš přístup k přírodě, ke krajině, k zemi by se měl odvíjet od velice výstižné 
myšlenky „My jsme Zemi nezdědili od našich předků, my jsme si ji pouze vypůjčili od našich 
dětí…“. 
Nepřehlédnutelnou akcí, pořádanou Městem Letovice ve spolupráci s občanským sdružením 
Fan-Club BOP Křetínka, okolními obcemi Vranová, Křetín, Lazinov a ostatními partnery je 
úklid přehrady Křetínky, pořádaný dne 7. dubna 2018.  
Do kampaně se zapojili také partneři Zdravého města, kteří připravili následující akce: 

• MŠ Čapkova 
Fotografování dětí v MŠ, 9. 4. muzikoterapie-pravěký příběh, 26. 4. MKS- 
o křišťálovém srdci aneb není všechno zlato, co se třpytí, návštěva zvířat na farmě 
v Sulíkově   

• MŠ Třebětínská 
Sběr odpadků a úklid školní zahrady a nejbližšího okolí školy, třídění odpadů – 
projekt „Kam s ním?“, exkurze na Minifarmu v Drválovicích    

• MŠ Komenského 
Celoškolní akce pro veřejnost na školní zahradě pořádaná spolu se smluvními 
partnery, MŠ Komenského zaměřená na oblast environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty, doplněná zábavnými aktivitami pro děti (obcházení stanovišť s 
úkoly a hrací kartou, po splnění úkolů odměna pro děti, Minifarma Drválovice – 
koutek se zvířátky, skákací hrad, kouzelník Lukáš Mistr, stánek obchůdku 

            Zdravá výživa, pečení perníků s paní Konůpkovou, ŠD při ZŠ Letovice, středisko   
            volného času Letokruh, Junák Letovice, Masarykova střední škola aj.). 

Celoškolní výlet na Jezírko – pracoviště Lipky v Soběšicích – program Kdo bydlí v 
lese?   

• ZŠ Komenského 
Pravidelný úklid v okolí školy, Naše planeta - výtvarná soutěž (školní družiny) 
Exkurze do Planetária Brno    

• Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích 
26. 4. Zájezd: H. KRÁLOVÉ, muzeum klavírů, mořské akvárium, Zámek Kuks 
 



• Svaz tělesně postižených v Letovicích 
17. 4. – přednáška o včelařství  

• MKD Letovice  
4. 4. Přednáška Mgr. Romana Malacha, PhD – „Význam rodiny Jindřicha Wankela a 
Karla Absolona pro poznávání moravské archeologie“  
11. 4. Návštěva muzea boskovicka s průvodcem 
18. 4. „Průvan ve skříni – sbírka šatstva a drobných domácích spotřebičů pro Charitu 
Broumov 
25. 4. Beseda s Dr. Antonínem Štrofem v muzeu Historie města Letovic   

• Město Letovice   
            7. 4. – úklid přehrady Křetínky  

• Letokruh Letovice 
21. 4. Voříškiáda – přehlídka psích mazlíčků  
5. 5.   Zlatý list – IV. ročník přírodovědné soutěže  

• Masarykova střední škola 
16. – 20. 4. Čím tvořím svoji ekostopu? (mé nakupování, má strava, má spotřeba 
energií a surovin, mé odpady, …) 
20. 4. Do školy cestou, necestou (úklid okolí školy a cesty k vlakové zastávce 
Letovice Zastávka) 
20. 4. Den Země MŠ Komenského (zapojení našich žáků a učitelů do projektu) 
20. 4. Vítání jara (představení upraveného prostranství za domovem mládeže, sázení 
jedlé zahrádky 

                                                                                
              
                                                                            

                                                                                                                 Město Letovice                                                               
Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj    
 

Poděkování za spolupráci na kampani a šíření myšlenek udržitelného rozvoje, patří všem 
výše uvedeným partnerům Zdravého města a Vám všem, kteří se akcí zúčastníte nebo 
přispějete k úklidu okolí Vašeho bydliště.  
 
 
Milá Země, nechť máš křišťálově čistou vodu,  

svěží voňavý vzduch a pohodový život s námi lidmi.  

Snad se jednou naučíme žít v souladu s Tebou. 

 
   


