
Dobrý den děti,

jak se vám líbilo s Paxim ve vesmíru? Bylo to určitě moc zajímavé
a napínavé. To by bylo úžasné se takto proletět vesmírem, kdy se
nám zachce. A byly jste se podívat i na Marsu? A co Venuše nebo
Merkur, tam bylo určitě strašně moc horko a nedalo se tam ani
dýchat čerstvý vzduch, že? A co teprve Uran, Neptun, Jupiter nebo
Saturn, tam musela být ale pěkná tma a zima, když jsou tak daleko
od Slunce, určitě ta zima byla větší než na Antarktidě.

Ještě že ta naše Země, je tak akorát daleko od sluníčka, že nám tu
není takové horko ani zima, že můžeme svobodně dýchat čerstvý
vzduch, máme vodu v mořích, jezerech, řekách, potůčcích, dokonce v
nich žijí všelijaké ryby a že nám tu roste travička, květiny,
stromy, dokonce i lesy, kde také žije mnoho zvířátek a ptáčků, o
kterých jsme si už hodně povídali.

Je to zkrátka moc prima, že právě na té naší Zemi je tak krásně a
žijeme právě na ni. Jste také moc rádi?

Děti, nakreslete obrázek naší planety, už víme, že se jmenuje Země
a je ze všech planet nejkrásnější a nejbarevnější. Už se moc
těšíme na obrázky, vystavíme si je ve školce společně s vašimi
sluníčky.

Paximu se také nejvíce líbí na planetě Zemi. Nemusí na naší
planetě chodit ve skafandru (to je kosmonautský oblek) a mít
dýchací přístroje, na jaře může pozorovat, jak se probouzí
příroda, jak se začíná zelenat tráva, růst první jarní květiny,
jak se rodí mláďata zvířátkům, v létě si může ze stromu utrhnout
třeba třešně, na zahrádce jahodu, může se s rybkami vykoupat
v řece nebo rybníce, na podzim zas jak se zvířátka a příroda
připravují na příchod zimy, jak si zvířata dělají zásoby jídla
nebo jak se stromy barví do krásných podzimních barev. A co teprve
v zimě, to je také krásně, když nám napadne sníh, jako letos, tak
si užíváme zimní radovánky – bobování, koulování, stavění
sněhuláků a hlavně se moc těšíme na Ježíška, Vánoce a že jsme
všichni doma pohromadě, jsme zdraví a je nám doma moc dobře.

To máme velké štěstí, že máme svůj domeček postavený zrovna na
téhle planetě, která se jmenuje Země. To se musíme o tu naši
planetu hezky starat, aby nám vydržela, co nejdéle takhle krásná,
aby nám pořád rostly stromy a bylo na ní pořád hodně zvířátek,
protože my máme zvířátka rádi, že děti? A také abychom tu měli
pořád čerstvý vzduch, abychom třeba někdy nemuseli také chodit ve
skafandrech a s dýchacími přístroji, to by se nám moc nelíbilo.

Děti, nakreslete nám obrázek, na kterém bude váš domeček, kolem
kterého bude jistě hodně přírody a možná i nějaké zvířátko.



Co myslíte, děti, můžeme udělat něco my - děti, mamka, taťka,
můžeme naší Zemi nějak pomáhat, aby byla pořád zdravá a krásná?

Ano, správně, ve školce jsme si loni o tom povídali, musíme
bedlivě hlídat, zda kolem našich domečků neřádili Smeťáci. Vy
nevíte, kdo jsou Smeťáci? Tak poslouchejte, co takoví Smeťáci jsou
zač:

„My jsme dva Smeťáci, neznáme legraci,

my máme na práci zničit civilizaci.

Nikoho nemáme rádi, všechno nám na světě vadí,

však my si s tím poradíme, všechno živé vyhubíme.

Zelené louky, motýli, brouky, sluníčko i vodní mraky,

všechny ryby, všechny ptáky, samozřejmě lidi taky.

Navezeme hromady smetí tam, kde si mají děti hrát,

nikde není místo na hřiště a všude bude velké smetiště.

Nebude tu voda čistá, zamoříme všechna místa.

To jsou naše skvělé plány, staneme se světa pány!“

Brrrrr, to jsou ale darebáci. Nebyli tam někde kolem vás? Neviděli
jste je? Mám nápad, vydejte se s maminkou nebo tatínkem na
průzkumnou procházku po vašem okolí a podívejte se, zda někde ti
Smeťáci nezačali svoji misi ničení a rozhazování odpadků.
Podívejte se, jestli neutrhli první jarní kytičky, které nám
začínají růst, také se podívejte k potůčku, jak jsme ho kdysi
spolu čistili, jestli není ucpaný odpadky.

Pamatujete si, děti, jak jsme po Smeťácích také uklízeli na naší
vycházce? Jak jsme si nasadili gumové rukavice a sbírali odpadky
do pytle? Kolik odpadků jsme tehdy nasbírali. Myslím, že dva plné
pytle. Ale my Smeťákům nedovolíme, aby nám to u nás zničili a
hubili, my s nimi zatočíme, protože dobře víme, že odpadky do
přírody nepatří, že patří do popelnic nebo kontejnerů.

Když jsme nasbírané odpadky přinesli v pytlích do školky na
zahradu, tak jsme je rozdělili na tři hromady, abychom věděli, do
jakého kontejneru u školky je správně vyhodit. Jestli do
kontejneru na papír, plast nebo sklo. To nás moc bavilo. Pamatuje
si někdo, jakou měly kontejnery barvu? Jakou na papír, plast a
sklo? Také jsme si zpívali pěknou písničku, jak umíme třídit
odpad, určitě si vzpomenete, posíláme vám ji níže, abyste si ji



mohli doma zazpívat – je jednoduchá, zazpívejte si ji na melodii
„Prší, prší, jen se leje”.

Tak hurá ven a do přírody, děti, ať se můžete proběhnout a
nadýchat se čerstvého vzduchu a jestli jste narazili na podezřelé
stopy Smeťáků, dejte nám o tom vědět.

Mějte se moc krásně a užívejte pomalu přicházejícího jara. Těšíme
se na vaše obrázky a fotografie.

Opatrujte se.


