Už jste přemýšleli o tom, proč stoupá teplota na planetě Zemi?
Nebo proč tají ledovce v Antarktidě? Skutečně nám hrozí,
že za pár let budeme potkávat v přírodě cizokrajný hmyz?
A souvisejí spolu tyto informace?
Řeč je tu o změnách podnebí, jejichž větší či menší projevy okolo sebe můžeme zaznamenat. Co by však
takové změny mohly přinést a jak by to pak kolem nás vypadalo?
Tak na to se ptáme vás, kteří se rozhodnete zúčastnit se výtvarné soutěže pro děti a mládež Můj kousek Země
2010. Námětem letošního ročníku jsou totiž změny podnebí a přírodní rozmanitost.
Pošlete nám obrázek vystihující vaši představu, jak bude vypadat svět lidí, zvířat a rostlin, pokud
nastanou velké změny podnebí.

Namalujte nám, jak si představujete po velkých změnách podnebí například vaše město, domov, les,
do kterého chodíte na procházku, nebo třeba oblíbené místo, kam jezdíte na dovolenou. Je na vás, jaký
druh změn podnebí si vyberete - jestli si myslíte, že se budeme potýkat s vyššími teplotami, než na jaké
jsme dosud zvyklí, nebo naopak nastane celkové ochlazení. Nebo si myslíte, že budeme v důsledku
klimatických změn čelit stoupající hladině oceánů? A pokud nevíte, mohou vám k vytvoření představy
o světě budoucnosti pomoci odpovědi několika specialistů, kteří se zabývají z různých pohledů
zkoumáním planety Země. Na internetových stránkách soutěže si můžete přečíst názory odborníků
například z oblasti geologie, ochrany přírody, změn podnebí, přírodní rozmanitosti či botaniky a získáte
zde mnoho dalších zajímavých informací.

Svůj obrázek nám zašlete na adresu Česká geologická služba – Vydavatelství, Klárov 3, 118 21 Praha 1. Průběžně můžete také
sledovat internetové stránky soutěže http://soutez-2010.geology.cz a hlasovat pro některý z obrázků. Vítěze ve třech
věkových kategoriích pak vybere porota a ti budou odměněni řadou hezkých cen.
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