
VESELÁ A SMUTNÁ ZEMĚ 
 

CO POTŘEBUJETE:  
Karton tvrdého papíru, nůžky, lepidlo, temperové barvy, štětec, fixy, časopisy, letáky, papírové 

a plastové obaly. 

 
 

POSTUP:  
Z kartonu si vystřihněte dvě kolečka a pomocí temper nebo fixů je vybarvěte jako planetu 

Zemi. Po zaschnutí barev jedné z nich nakreslete černým fixem smutný obličej a druhé veselý. 

Připravte si další dva tvrdé kartony do tvaru obdélníku nebo čtverce. Na každý doprostřed 

nalepte jednu planetu. V případě, že nemáte dost kartonu, můžete planetu namalovat rovnou 

doprostřed většího kusu. Není potřeba planety vyrábět zvlášť. 

 

Nyní se zamyslete nad tím, co je pro naši planetu dobré a co ne. U veselé planety nalepte 

či nakreslete věci, které jsou šetrné pro naši Zemi – to znamená takové, které jí pomáhají (např. 

třídění odpadu, sázení nových stromů, jezdění na kole aj.). Takovéto věci nazýváme ekologické. 

U smutné planety naopak nalepte či nakreslete vše, co naší planetě škodí a ubližuje (např. 

létání letadlem, velké skládky, velké továrny apod.). Můžete si pomoct také obrázky 

z internetu, které najdete, vytisknete a nalepíte k ostatním obrázkům. Jakmile budete hotovi, 

porovnejte oba obrazy a povídejte si o tom, co jste které planetě přiřadili a proč. 

 
 



CO PROCVIČUJETE:  
Tento úkol není náročný na tvoření. Spíše je zaměřen na vaše rozumové dovednosti, abyste si 

uvědomili a zjistili, co je dobré dělat proto, abychom pomáhali naší Zemi. Po dokončení úkolu 

zkuste pouvažovat nad tím, co šetrného (nápomocného) jste doposud pro naši planetu dělali 

a co byste k tomu mohli ještě přidat, a tak se chovat ještě více ekologicky. Učíte se vyjádřit 

vlastní myšlenky, vysvětlit je a obhájit svůj názor. Při hledání obrázků na internetu rozšiřujete 

své znalosti o online prostředí. Seznamujete se s pomocí, ale také nástrahami internetu 

a rozvíjíte své technologické dovednosti. 

 

NA CO SE ZAMĚŘIT:  
Nechte děti, aby se pokusily samy zamyslet nad tím, co je špatné a co není. V případě, že si 

nebudou vědět rady, promluvte si s nimi např. o třídění odpadu - proč třídíme, jaká má pravidla 

a jak třídění pomáhá naší planetě. K dalším nápadům je veďte nenápadně, napovídejte, 

ale neprozrazujte ihned. Nechte děti co nejvíce přemýšlet a pracovat samostatně 

a o výsledcích práce si s nimi povídejte. V případě, že budete hledat obrázky na internetu, 

povídejte si s dětmi také o bezpečnosti v online prostředí a sledujte, nakolik se dítě orientuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


