
1) Takže naše planeta jde do zahubení takový z toho mám pocit , protože hodně lidí netřídí. Takže za 
100 přibližně by šla ekologie do pr**le. Takhle si to myslím upřímně. Podle mě je to hrozně těžké ,aby
se to zachránilo to by museli všichni třídit a skonnčit fabriky. A zkáza světa podlemě dojde do 500 let 
to si myslím.

 1.Mám dobrý pocit z našeho světa myslím že by se neobešla země bez nás a zase my bez 
země.Nejvíce se bojím že moře budou tak veliká až zanikne celý svět a bude všude jen voda.

2.Stašně se mi líbí jak je krásně modrá obloha.

Můj názor na naši planetu zní:
Myslím si, že v roce 2070 bude obrovské horko a sucho. Slunce bude pálit tak silně, 
že bude způsobovat rozsáhlé požáry. Bude nouze o vodu, protože se většina vody 
vypaří do vzduchu a pršet bude jen někdy. Doufám ale že k tomu nedojde.

1) Myslím si, že za pár let tady naše planeta nebude a musí se vytvářet znovu.

- je hrozně moc znečištěné prostředí

- kácejí se stromy tak moc, že za chvíli žádné stromy nebudou

- když stromy nebudou, tak nebude pomálu ani žádný vzduch

- tak moc plýtváme vodou, že za chvíli žádná nebude

-plasty házíme všude do přírody a do moří, tak moc že zvířata za chvíli uhynou

- celkově házíme do přírody odpadky a nestíhají se rozložit, že za pár let budou tady samé odpadky

Příroda za 50 let bude jiná.Vymizí některé rostliny a zvířata.Planeta se oteplí,některé oblasti se

zaplaví.Pokud se začnou lidé chovat zodpovědně, nedopadne naše přídora tak katastrofálně.Rozšíří 

se prodej elekromobilů,omezí se produkce odpadků a lidé začnou chránit zvířata i rostliny.

Já si myslím, že když každý člověk začne brát větší ohledy na přírodu, tak ke katastrofickým scénářům

nemusí dojít. Pořád věřím, že si všichni lidé uvědomí, že příroda je pro nás to nejdůležitější. Mám

strach z velkého sucha, tání ledovců a ,,plastových“ oceánů. Ale myslím, že věda je na tak vysoké

úrovni, že vědci přijdou na to, jak naši planetu zachránit. My zatím můžeme třídit plasty, šetřit vodou

a starat se o přírodu kolem nás.



Naše PlanetaZemě

Bez planety na které se dá žít by jsme

tady nemohli být.Kdyby tady na planetě

Zemi nebyla voda a potrava,ale také

příroda a kyslík tak by jsme tady

nemohli žít.Líbí se mi na Zemi Flora a

Fauna.Bez lesů by zvířata nemohla mít

domov a útočiště .Teď je na Zemi

nedostatek vody a to může být i velký

problém.Obávám se,že první dvě

planety shoří mi se přiblížíme k slunci a

nebude už na naší planetě Zemi život.

Úvaha nad tím co se děje.

Napsat něco, co si myslím o této době, o tom co se děje? No tak ano, ale

pocity z této doby mám velice smíšené. Jako mladý dvanáctiletý kluk nevím, co

si mám myslet, o tom všem co se děje právě kolem nás. Nikdy by mě

nenapadlo, že budeme muset nosit roušky přes obličej, když půjdu ven nebo

k lékaři, do obchodu…. Připadá mi ten svět nějaký praštěný, zvrácený,

chaotický, a hlavně nespravedlivý. Proč? To asi nikdo nedokáže vysvětlit, proč

se tohle všechno kolem okolo nás děje, kde je vlastně pravda. Já nerad nad

touto dobou přemýšlím a raději pevně věřím, že vše bude zase v pořádku (..i

když to už asi nikdy nebude jako dříve…  ) a všichni si prožijeme svůj život tak,

jak bychom si přáli.

Nad katastrofickými scénáři se mi přemýšlet raději nechce, dívám se na

svět jako optimista, i když vím, že se může stát cokoliv.



A optimistický scénář? Ten je a přece může být pouze jediný, a to,

abychom se zítra probudili a vše byl jen sen nebo minulost, co je už pryč a vše

okolo nás ať je zase jak bylo dříve. To stačí, já víc nepotřebuji, a kdo si troufá a

opovažuje chtít ještě víc, ten ať jde….…..a nasadí si roušku, stoupne si do fronty

před lékárnou, pak ať se staví u okénka pro oběd do polystyrenové krabičky a

s kamarády ať si povídá jen přes bláznivé sociální aplikace.

Štěpán Šrámek

Bojím se toho, že nebudou lesy a ohrožené druhy zvířat.

Doufám, že se ten kazistrom (kůrovec smrkový) konečně zastaví a že se přestanou mýtit stromi.

Hlavně my lidé jsme ničitelé přírody 1. člověk se snaží zachránit stromy

                                                                 2. člověk ho nechá

Myslím si že jsme jako lidstvo ve velkém nebezpečí a pokud se s tím nic neudělá mohlo by to být 
velmi

špatné pro naší planetu a nás. Lidé si toto musí začít uvědomovat a dávat přednost uchovováni 
materiálů a

prostředí co máme, než hledat víc a ničit tím naší a případně další planety.

Mé obavy jsou takové, že kvůli nedostatku vody budou umírat lidé a zvířata, proto s vodou musíme 
co nejvíce šetřit. Díky plastům v oceánech a mořích vymřou další živočichové. Jsem ale ráda, že se 
v nějaké míře výroba plastů omezuje př. kovová brčka, látkové tašky. Bohužel v době koronaviru je 
spotřeba plastů ještě větší než normálně, ale to momentálně nejde nějak jinak zařídit. Ale je dobré, 
že se alespoň na chvíli vyčistí ovzduší, protože lidé moc necestují auty. Věřím ale, že si uvědomíme, že
žijeme pouze jednou a začneme se k planetě chovat správně.

Názor zní: Obávám se, že nebude tak čistý vzduch a budou všude skládky. Nějaké chráněně
zvířata, rostliny a oblasti úplně zahynou.


