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Jsme taky hrozně zvědaví
a chceme se o TOBĚ
něco dozvědět!

Jak se

JMENUJEŠ?

Kolik je ti
L ET?

Jakou máš

nejradši barvu?
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Proč je Země v nebezpečí?

Naše nádherná planeta je v ohrožení, protože se o ni
dobře nestaráme. Země je domovem všech lidí, stejně
jako všech rostlin a živočichů, kteří tu s námi žijí.

Po lidech zbývá
tolik pá ch no ucích
od pa dků!

Auta a továrny

Venku to pak moc nevoní.

různými plyny.

i mozku.

znečišťují vzduch

Škodí to našim plicím

Místu, kde žijeme,

říkáme životní prostředí.
Mým přirozeným
prostředím je

bambusový les.

Lidé si ale můj domov
přivlastnili nebo ho
zničili. Potřebuju
pomoc!

4

Nesmíme

ztrácet čas!
Honem do
práce!

Kolik žije na naší planetě dohromady lidí?

Na Zemi nás žije více než 7,7 miliardy – 7 700 000 000 osob!
A každý člověk musí splnit jeden velmi důležitý úkol. Dejme se
společně do práce a zachraňme naši planetu!

Kdo se bude chovat
ekologicky?

My všichni!

Chovat se ekologicky znamená

naučit se žít tak, aby byla naše
planeta zdravá a spokojená –

a také pro to něco udělat. Něco
se zkrátka už musí změnit!
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Co je to vzduch?

Vzduch je tvořen různými plyny, do
nichž je Země těsně zabalená jako
do nějaké deky. Říkáme tomu atmosféra.

21 % kyslíku
78 % dusíku
Lidé dýchají

kyslík a vydechují

1 % dalších
plynů, včetně
oxidu uhličitého

oxid uhličitý.

Většinu

atmosféry tvoří plyn,
kterému říkáme

dusík. Víš, který plyn

tvoří druhou největší
složku vzduchu?

Rostliny získávají

živiny vstřebáváním
oxidu uhličitého.
Vylučují kyslík.
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