MĚSÍČNÍ KRAJINA UHLÍ
Těžba uhlí bohužel naprosto ničí přírodu a zůstává
po ní něco, čemu se říká měsíční krajina. Jsou to
pustá místa bez života, která připomínají právě
Měsíc, kde není nic jiného než kamení a kamení.
Naštěstí se v posledních letech tato místa znovu
oživují. Říká se tomu revitalizace. Vymysli, jak
by se místa zničená těžbou dala znovu oživit
a zkrášlit. Nakresli, jak by potom mohla vypadat.

Zkus si do vyhledavače
zadat heslo „měsíční
krajina uhlí“ a podívat se
na vyhledané obrázky.
Potom si zkus zadat
„revitalizace po těžbě“.
Rozdíl nalezených
obrázků by tě mohl
inspirovat.

CO VŠE BĚŽÍ NA ELEKTŘINU
KOUPELNA

Zjisti, co všechno pracuje ve vaší domácnosti
na elektřinu. Zkoumej pečlivě, zkus nic
nevynechat. Práci ti ulehčí, když ji vezmeš
systematicky místnost za místností.
Vypiš nebo nakresli všechny elektrické
spotřebiče, které při výzkumu objevíš.

KUCHYNĚ

Poraď se doma s někým dospělým.
Ne všechno na elektřinu je vidět na
první pohled! Některé spotřebiče jsou
skryté, a to nemají zrovna malou
spotřebu.

TVŮJ POKOJ

OBÝVACÍ POKOJ

OSTATNÍ
Pokud ti na předchozí straně vyšly v kruhu tyto barvy,
máš argumenty umístěny správně.

Tento Vědátor pro vás vytvořili Petr Hauzírek a Daniel Špaček.

www.planetajeprga.cz

A nezapomeň na
přenosná zařízení
jako telefony
a tablety!

O to, jak vyrábět elektřinu, se vedou velké spory.
Tady se nám hádají čtyři osoby. Rozsypaly se jim ale
papírky s argumenty pro jednotlivé zdroje elektřiny
a proti nim. Dokážeš papírky přiřadit správným
osobám? Vybarvi bubliny PRO a PROTI barvami
papírků, které do nich patří.
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LÍDA HORKÁ

Už je máme
postavené,
nemusí se
utrácet další
peníze.

TOMÁŠ KOMÍN
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marek fičák
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zastánce větrných
elektráren

ZDE PŘELOŽ
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andrea zářivá
zastánkyně jaderných
elektráren
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Proměnlivý
výkon – v létě
vyrábí víc,
v zimě míň.

