
 
 

DEŇ  ZEME  V  ŠKD 
 
 

  22.apríl 
 



„...chytil som motýľa - uhynul mi, odtrhol som 

kvietok - zvädol mi. Vtedy som pochopil, že 

prírody sa nemám dotýkať rukami ale iba srdcom.“ 

                                                       

                                                              G. B. SCHAW 



• Rastliny a zvieratká sú ohrozované 
ľuďmi. Často človek znečisťuje 
prostredie, či už nevhodným 
správaním sa v prírode                          
k rastlinkám, ale aj k živočíchom. 



A čo ty? 

• Ako ty chrániš našu Zem? 

• Aký darček by si jej dal k narodeninám Ty ? 

• Zamyslel si sa už niekedy nad tým? 

• Ak áno, je to super! 

• Patríš do tímu našej Zelenej školy. 





ZEM MÁ SVIATOK, ČO JEJ ŽELÁME ? 

čistý 
vzduch  

Čisté rieky, 
potoky aj 

jazerá 

zdravé 
zvieratá 

čisté lesy 

menej 
áut, viac 
bicyklov  

žiadne 
odpadky 



A čo by sme pre našu Zem mohli 
urobiť? 

• Porozmýšľaj... 

• Možno by si mohol hádzať smeti do smetných 
košov a nie na zem... 

• Možno by si mohol zdvihnúť zo zeme papier, 
ktorý na nej leží, aj keď Ti nepatrí... 

• A možno by si mohol separovať odpad. 

• Čo ty na to?  



PATRÍ ODPAD  
DO JEDNÉHO 

KOŠA ? 

NIE ! 



Mám tu pre Teba zopár úloh. 

 

 

 

• Podarí sa Ti ich správne vyriešiť? 



POMÔŽME PEŤKOVI ODPAD TRIEDIŤ ! 

papier  plasty  sklo  kovy  



ČO DO LESA NEPATRÍ ? 



     ČO NEPATRÍ DO VODY ? 

 



 

• Čo chceme všetci? 

• Chceme si oddýchnuť v čistej 
prírode. 



Chceme len 
čistú a 
krásnu 

prírodu   



• Chceme sa ako škola naďalej pýšiť názvom 
Zelená škola. 

• Chceme dýchať čerstvý vzduch. 

• Chceme vidieť plávať v rieke ryby. 

• Chceme vidieť krásy našej Zeme, 

                                                            pretože... 



Máme radi 
našu 

planétu   



Čo môžeš urobiť teraz, keď si doma? 

• Môžeš si vytvoriť krásne obrázky. 

• Môžeš separovať odpad. 

• Môžeš šetriť elektrinou a vodou. 

• Môžeš sa vybrať do prírody a zobrať si            
so sebou igelitové vrece, rukavice a odpad, 
ktorý nájdeš pozbierať. 

• Môžeš urobiť veľa, ale dôležité je  -   chcieť. 



• Takéto obrázky si môžeš urobiť do svojej           
izbičky, alebo potešiť svojich najbližších. 

 





Nezabudni! 

• Tak ako sa správaš k Zemi, tak aj ona sa správa 
k Tebe. Dáva Ti veľmi veľa, preto si ju VÁŽ !!! 

• A ona Ti ukáže svoju nádheru, ktorú v sebe 
skrýva . 

• Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má 
každý rok nové, nádherné vydanie.  

 





A ešte jedna výzva pre Teba. 

• Pošli mi na mail juranova.draha@gmail.com  

    fotku, ako sa Ti darí chrániť našu Zem. 

 Tie najlepšie uverejníme na stránke našej školy. 

 

                   Do skorého videnia . 
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