Vzduch

P

ozor, pozor, nalietavame
do oblasti jedovatého
smogu! Je nevyhnutné nasadiť
si kyslíkové prístroje! Pozri sa pod
okienko a pomôž planéte.

VÝBORNE! JE SKVELÉ, ŽE SI SA SO MNOU
ODVÁŽIL NA ZÁCHRANNÚ MISIU. ČAKÁ ŤA CESTA
PLNÁ PRÁCE, DOBRODRUŽSTVA A TIEŽ TROCHU
NEBEZPEČENSTVA. ALE TY SA ROZHODNE
NEBOJÍŠ. ZVYŠUJEME RÝCHLOSŤ A LETÍME,
TAK SA DRŽ!

D

opravná zápcha, autá, útok
výfukových plynov! Hrozí
kolaps! Priprav sa na akciu
s názvom Pešo alebo na bicykli.
Odklop okienko a zachráň
planétu.

Z

planéty Zem sa stáva
mesačná krajina! Stupeň
nebezpečenstva vysoký!
Krátery, pusto, prach a ťažké
stroje. Odklop okienko a pomôž
svojej planéte.

K

omíny tovární dymia
a zamorujú Zem! Nedá
sa dýchať! Vzduch je plný
škodlivín. Rýchlo odklop
okienko a zachráň planétu!

Planéta sa
nebezpečne
ohrieva!
Zastavme
GLOBÁLNE
OTEPĽOVANIE!
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D
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výfukových plynov! Hrozí
kolaps! Priprav sa na akciu
s názvom Pešo alebo na bicykli.
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D

ozor, pozor, nalietavame
do oblasti jedovatého
smogu! Je nevyhnutné nasadiť
si kyslíkové prístroje! Pozri sa pod
okienko a pomôž planéte.

R

ybník pristane
krajine viac
ako ťažká technika
a bane.

K

Z

planéty Zem sa stáva
mesačná krajina! Stupeň
nebezpečenstva vysoký!
Krátery, pusto, prach a ťažké
stroje. Odklop okienko a pomôž
aj prednosť jazde
svojej planéte.
na bicykli či
chôdzi. Planéta je
hneď spokojnejšia.

P

N

omíny tovární dymia
a zamorujú Zem! Nedá
eterné
sa dýchať! Vzduch je plný
elektrárne
škodlivín. Rýchlo odklop
zastanú rovnakú
okienko a zachráň planétu!
prácu a navyše
neškodia!

V

iet nad čistú
energiu Slnka,
ekologické továrne
našu planétu šetria.

Planéta sa
nebezpečne
ohrieva!
Zastavme
GLOBÁLNE
OTEPĽOVANIE!

