Den Země podle Rady Mladých
Pro každého z nás, kdo se Dnu Země zúčastnil, byl tento program
jinak obohacující. Zde je pár příspěvků od jednotlivců, kteří se
chtějí podělit o své výtvory s ostatními!

V

sobotu jsme s holkama z Rady Mladých a panem starostou uctili Den Země. Sázeli jsme
stromy a bylinky na zahradě Vincenta. Zůstal z toho ve mně moc dobrej pocit. Něco
podstatného po nás zůstává a snad, pokud se zas nenajde nějakej hajzlik, i zůstane. Pak
jsme si udělali obligátní odpadkové kolečko. Největší radost jsme udělali mojí Aničce. Inu děti
mají k ekologii opravdu asi nejblíž. Je moc fajn s takovýma lidičkama sdílet tak intenzívní zážitky.
Vždycky mě to nabije a jsem na ně moc pyšná. Je jich málo, ale z těch semínek rostou opravdoví,
krásní a rovní lidi.

Klára Lowensteinová

N

a tento den jsem se těšila, ani nedokážu popsat jak moc. Abych to upřesnila, tím, co ve
mně budilo radost, byla prostá věc a to takový ten pocit, kdy děláte něco, co má nějaký
smysl, je to něco, co vás těší a je to VAŠE. Přesně takové dojmy jsem měla z toho, když
jsem si zasadila svou Meduňku. Den země jsme zakončili malinkým úklidem (jak už tradicí Rady
Mladých) Vinoře a domů jsme odcházeli s čistým pocitem! Stromky máme, bylinky též, tak co
zasadíme příště?
Veronika K.

N

ejdříve jsme se všichni sešli před VINCENTEM, potom jsme museli vymyslet jak a kam
vlastně pojedeme pro kytky. Museli jsme jet nadvakrát, protože jsme se nevešli všichni
do jednoho auta. Když jsme se všichni sešli, šli jsme si každý vybrat jednu kytku, strom
nebo keř. Když jsme si každý vybral, jeli jsme zpět do Vinoře k VINCENTU, tam jsme stromky
zasadili, potom jsme si vzali pytle a šli jsme uklízet na hřiště. „Páni, tam je nepořádek!“ Moc jsme
si to všichni užili, děkuji, Rado Mladých.
Žofie B.

D

en Země jsme zahájili výběrem rostlin, stromečků, květin a keříků. Po těžkém výběru
jsme se společně s panem starostou, Klárou Lowensteinovou a s ostatními dětmi vrátili
do Vincenta. Uvařili jsme si čaj a dali se do práce. Pan starosta nám pomohl bylinky,
stromky i keříky zasadit. Po práci jsme se ještě vydali trochu poklidit Vinoř. Cestou jsme
nasbírali zvláštní předměty, z kterých jsme na konci naší cesty vytvořili koláž.
Míša B.

