
  Hledačka pro Zemi   
„Pro zmírnění dopadu klimatických změn a přijetí odpovídajících opatření potřebujeme přesné informace. 

Základem úspěchu je spolupráce.“ 

Hledačka má jeden cíl 
ke znalostem přidat díl 
o klimatu, o vodě, 
Nenechej nic náhodě! 
Čti pozorně, přemýšlej, 
dívej se a počítej. 
Luštění ti půjde hravě, 
Vezmi mapu, vyraz dravě! 

 
 
Zjisti dlouhé slovo cizí, díky němuž klimatická krize zmizí. 
 
Kde k luštění je první místo? 
U prasátek, je to jisto. 
 
1. Přírodní zahrada 
Na přírodní zahradě, 
nic nenecháš náhodě. 
Žádné jedy, bez chemie,    
živáčkům se lépe žije.  
 
Ač ji koupíš všude levně, 
Tohle není správná země 
Na zahradu pouze hlínu, 
Nesmíš použít  _   _   _   _   _   _   _   _ ! 
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Podívej se na svou botu a pokračuj podél plotu.  
Až pod altán dřevěný, ten ti dále napoví. 
 
2. Voda 
Pro klima a pro přírodu 
Nebuď hloupý, šetři vodu 
Stačí sprcha místo vany 
Lenosti své obrus hrany 
Z deště, sněhu chytej vodu, 
Použij ji pak do záchodu. 
 
Jedna z šedých nádrží, 
Litrů X zde zadrží. 
Škrtneš nuly, odmocníš,  
k tajence jsi o fous blíž. 
Výsledek pak v přímé řadě 
Je písmenem v abecedě 
A v tajence poslední. 
 
 

Přes les javorový běž, … 
A u domečku pro hmyzáky  
zastav se ty taky. 
 
3) Biodiverzita  
Pestrost druhů to je poklad,  
ochrana je pro ni základ. 
Jejich bytí v přímém vztahu,  
Zemi dává rovnováhu. 
 
Smíšených lesů procent sečti číslice,  
možná zapotíš se z toho velice. 
Od začátku abecedy odpočítáš, 
Na čtvrtou pozici v tajence dáš. 
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Pár kroků jen kupředu, spočineš hned u sadu. 
 
4) Sad 
Ve Švehlově sadu za pár roků, 
slaví stromy první stovku. 
Vysoké koruny zdobí krajinu,  
ve vedrech lidi schovají do stínu. 
Děláme všechno pro jeho obnovu,  
mladé stromky sázíme ponovu. 
 
První písmeno druhu stromoví,  
třetí pozici v tajence tobě napoví. 
 
 
Jdi opatrně po schodech,  co je zvířete výběh. 
 
5) Chov zvířat 
Ty teď hledáš jedno zvíře,  
nelétá a není v díře. 
Jemné, šplhavé má nohy,  
hlavu někdy zdobí rohy. 
Na vemínku vždy 2 struky,  
záhony jsou bez záruky. 
 
Sedmička je číslo štěstí. 
Co tam přijde? Název věstí. 
V jazyce Césara hledej jméno, 
Literu první využij z něho.  
 
 
Vrať se po schodech vzhůru,  
vpravo dej se k dalším schodům a úlu. 
 
6) Včely 
Chybí ti písmeno z šesté pozice? 
Odpověď najdeš blízko včelnice. 
 
Zbytečně se lidé bojí, 
Když se zjara včely  _   _   _   _. 
Slabiky označ – to jsou vrátka, 
Čárka dlouhá, tečka krátká. 
Teď to není žádná schovka,  
řešením je morseovka. 
 
 

Po kamenných schodech stoupej,  
doleva se potom koukej.  
Oči všechny sledují tě, velký komín zastaví tě. 
 
7) Energie  
Že nám roste spotřeba,  
rozporovat netřeba. 
Koukni na graf a víš hned,  
energie mění svět. 
 
Ať je den a nebo noc,  
využíváš joulů moc. 
V řádu 109. 
Každý, kdo má třídu pátou,  
řád jednotkou nahradí,  
do tajenky dosadí,  
na pozici pátou. 
 
 
Dál pokračuj na nádvoří,  
nechť na tebe vitrína hovoří. 
 
8) Odpady 
Ročně máme odpadu,  
přes půl tuny na hlavu. 
Kolik let si poleží,  
věci, než se rozloží? 
 
První znak teď plnou parou,  
získáš snadno jednou čarou. 
Od PET lahve ke kelímku, 
hbitě pak na dětskou plínku,  
polystyren je teď cíl,  
bota poslední je díl. 

 
 
 
 

 

T A J E N K A 
 

Až budou všichni   _  _  _  _  _  _  _  _      vážně brát, nemusí se lidi vůbec bát. 
1  2  3  4  5  6  7  8 

 

(Termín, kterým označujeme opatření k předcházení klimatické změny) 
Více informací o ní najdete na infocentru po dokončení vaší cesty a vyluštění tajenky. 
 
Gratulujeme ☺                                              www.toulcuvdvur.cz  
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