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Skladačka pre každého, 
kto chce zmeniť svet na lepší












V New Yorku, kde sídli Organizácia spojených národov, sa v septembri 2015 
zišli zástupcovia 193 krajín sveta. Prijali 17 cieľov udržateľného rozvoja 
pre ľudí a celú planétu. Svet ich chce naplniť do roku 2030. 
Aj túto skladačku tvorí 17 dielov, pričom každý z nich 
predstavuje jeden zo spomínaných cieľov. 
Počas strihania a skladania sa môžeš 
s nimi zoznámiť. 

Po vyučovaní dobre 
padne výživný obed. 
Mnohí nemajú možnosť 
dostatočne a zdravo sa 
najesť. Neplytvaj jedlom.

           Nie každý vo svete má všetko,   
     čo potrebuje pre život. Veľké 
množstvo ľudí žije pod hranicou 
   chudoby. Nauč sa myslieť 
                          na iných.

Aby sme neničili prírodu, 
usilujeme sa stále viac 
využívať nové zdroje energie.
Hľadaj spôsoby, ako šetriť 
energiu.

Mnohí ľudia sú často bez práce 
alebo pracujú v nedôstojných 
podmienkach. Niekde musia 
aj deti ťažko pracovať. 
Poriadne si plň svoje povinnosti.

 Aby sme sa doviezli 
všade, kam potrebu-
jeme, treba postaviť 
ešte veľa kvalitných 
ciest a rozličných dopravných 
objektov. Aj ty môžeš upraviť 
prostredie, kde bývaš. 

Často vidno veľké rozdiely medzi ľuďmi 
 v jednej krajine i v rozličných krajinách 
  sveta. Nepovyšuj sa a pomôž slabšiemu. 

        Aj na pevnine chceme 
chrániť prírodu a starať sa 
  o ňu. Aj ty sa môžeš pridať
      – napríklad sadením 
           stromčekov 
              či iných 
                   rastlín. 

                    Je mnoho 
                    miest vo svete, 
                  kde ľudia bojujú 
     medzi sebou. Hľadaj 
          spravodlivé a pokojné 
                   spôsoby riešenia pro-
                           blémov vo svojom                      
                                         okolí.

Pokúšaj sa spolu 
s priateľmi konať dobro. 



Aj ty sa môžeš snažiť žiť férovo všade tam, kde si. 
Svojím zodpovedným konaním v maličkostiach 

tak dokážeš spolu s ostatnými 
meniť veci na lepšie.

              Keď ochorieš, ideš
              k lekárovi. Veľa ľudí však
              nežije v zdravom prostredí 
              a nedostane odbornú zdravot-
nú pomoc. Ak môžeš, pomôž chorému 
kamarátovi.

.

Chodíš do školy a triedy 
    sú plné detí. Bude úžasné, 
         keď raz bude mať každý 
             možnosť vzdelávať sa. 
                Uč sa, nech raz 
                      môžeš svo-
                         jou prácou 
                           zlepšovať 
                              svet.

Čistá a pitná voda je v mnohých 
častiach sveta veľkou vzácnosťou. 
Nezabudni šetriť vodou.

Susedia by sa mali poznať 
a pomáhať si. Priateľské sused-
ské vzťahy sú na nezaplatenie. 
Usmej sa vždy na svojho 
suseda, pozdrav ho a zaželaj 
mu pekný deň. 

V obchodoch či na trhu nakupuj aj 
ty s rozumom. Môžeš kúpiť domáce 
produkty, lebo tak podporíš miest-
nych farmárov a zároveň budeš 
jesť aj čerstvé ovocie a zeleninu. 

                 Často počúvaš o rozličných 
             klimatických zmenách, ktoré 
          postupne ovplyvňujú náš 
      život. Začni sa viac 
starať o prírodu 
    okolo seba.

Hoci naša krajina nemá more, 
počúvaš o mnohých morských živočí-
choch, ktorých ohrozuje 
nadmerný lov pre zisk. 
Zaujímaj sa aj o vzdia-
lenejšie problémy.

Akú radosť 
prežívajú ľudia, 
keď spoločne dokážu 
prísť na nové riešenia 
problémov! 

 
 

Nie všade môžu dievčatá 
chodiť do školy, lebo musia 
pomáhať doma alebo ich 
veľmi mladé vydajú. 
Váž si všetkých spolužiakov 
a pomáhajte si navzájom.
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