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Správne odpovede: 

Fakty: 20 000 ton vyzbieraného odpadu 

127 týždňov upratovania 

3000 zapojených dobrovoľníkov 

80 vyliahnutých korytnačiek 

2,5 km dlhá pláž 

300 vysadených kokosových paliem 

20 rokov nehniezdili korytnačky 

 

Mumbai, India 

V októbri 2015 sa mladý indický právnik- Afroz Shah, ktorý má rád prírodu, presťahoval do nového 
bytu pri pláži Versova v indickom meste Mumbai. Zo svojho bytu mal výhľad na neďalekú pláž. Táto 
pláž bola dlhodobo veľmi znečistená a piesočné pobrežie bolo pokryté súvislou 20- centimetrovou 
vrstvou odpadu. Preto sa Afroz rozhodol, že každý víkend bude túto pláž čistiť. Postupne sa k nemu 
pridávali ďalší a ďalší ľudia, až z jeho aktivity vznikla najväčšia spoločná iniciatíva čistenia prírody. V 
roku 2016- 2018 prebiehali čistiace práce na tejto pláži každý víkend za pomoci tísícov dobrovoľníkov- 
dospelých aj detí, celých tried a škôl, miestnych ľudí aj turistov. Dnes je pláž znova piesočná, vysadili 
tu kokosové palmy a po prvý krát po mnohých rokoch tu začali opäť hniezdiť vzácne korytnačky.   

Viac info: https://www.startitup.sk/urobili-najvacsie-vycistenie-plaze-od-odpadu-a-stal-sa-maly-
zazrak-po-20-rokoch-sa-na-toto-miesto-vratili-ohrozene-korytnacky/ 

Štokholm, Švédsko 

Greta Thunberg sa narodila v roku 2003. Keď mala 15 rokov a navštevovala 9. Ročník základnej školy, 
zaznamenali vo Švédsku najhorúcejšie leto v histórii a Greta sa rozhodla začať  študentský štrajk, lebo 
mala pocit, že vláda nerobí dosť pre záchranu planéty. Sedávala pred švédskym parlamentom a 
novinárom povedala: „Švédsko malo práve skúsenosť s najhorúcejším letom vôbec. Blížili sa 

voľby, ale nikto nehovoril o klimatických zmenách. Preto som sa rozhodla sedávať pred 
švédskym parlamentom, aby som žiadala našich politikov považovať zmeny klímy za to, čo 
predstavujú: za najväčšiu vec, ktorej čelíme," Postupne sa k nej pridávali ďalší mladí ľudia. Mala reč 
v európskom parlamente. Odmieta cestovať lietadlom a cestuje výhradne vlakom, ktorý je 
ekologickejší. Dnes štrajkujú tisícky študentov v desiatkach krajín po celom svete a vyzývajú vlády, 
aby sa začali zaujímať o ich budúcnosť.  Tieto akcie sa volajú „Piatky pre budúcnosť“ 

Viac info: https://sk.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunbergov%C3%A1 

https://twitter.com/gretathunberg 


