
Vymysli, co by se s tou 
věcí dalo udělat, aby 
se ještě nemusela vyhodit! 

Nakresli to
nebo napiš

Ahoj, my jsme Mimi a Líza. Já, Mimi, jsem slepá. 
Svět vidím jen rukama a ušima. 

A tak vidím i svou kamarádku Lízu. Je s ní velká legrace. 
Nevěříš? Tak se pojď podívat. Nejdřív od 21. dubna do kina – a pak sem za námi. 

MÁME TU PRO TEBE SPOUSTU ÚKOLŮ

která
 z nás je Mimi a která Líza?

www.mimializa.cz

Vzpomeň si, 
co jsi naposled 
vyhodil!

Nakresli to



Ty bys opravdu tyhle všechny věci vyhodil/a? Jednu si vyber a zkus vymyslet, 

jak by se ještě dala použít! 
Napiš to nebo nakresli

Mimi a Líza svou zahradu zachránily a dokonce úplně bez zázraků. 
Nakonec jim tam ale zůstalo pár věcí. 

Najdi je a škrtni, které tam nepatří 
Nápověda – je jich 8



Když už věci musíme vyhodit, měli bychom to alespoň udělat správně. Roztřiď 
co kam patří a najdi vyhozeným věcem cestu do správného kontejneru. 

Roztřiď co kam patří!

V našem domě se děje spousta dobrodružných věcí. Také tu často uklízíme a vyhazujeme nepotřebné 
věci. Jenže – jsou opravdu tak nepotřebné? Na jednom obrázku nám 10 věcí přebývá – najdeš je?

Najdi 10 rozdílů!

sklo

papír

...a nezapomeň i doma!

plast



úkol na doma

Zasaď svůj vlastní strom!

Do květináče dej hlínu a do 
ní zasaď: pecky z citronu nebo 
pomeranče, pecičky z jablek,
pecku ze švestky nebo 
z avokáda ...klidně všechno 
dohromady, máš větší šanci,
že vyroste alespoň něco. 

Nezapomeň zalít a dej na světlé 
místo!

Zalévej pravidelně, ale nepřelij!

To jsou odpadky, které sousedé naházeli do kontejnerů. Na prázdný papír nakresli obrázky odpadků 
vedle sebe. Vyber si jaké chceš a můžeš je i opakovat. Nakresli je ale tak velké, aby šly vystříhat. 
Klidně Obludě dokresli i vlastní odpadky. ...a pozor, ať tě pak nekousne! 

Nakresli, vystříhej a slep vlastní Obludu! 

Zkus přes free 
aplikaci artvive.com 
namířit fotoaparát 
na obrázek, jestli 
skutečně ožije i pod 
tvým mobilem.

Roztanči sousedy při 
úklidu kontejneru. 

Pro tvojí radost

www.mimializa.cz


