
 
 

     Už tradične si 22.apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to totiž práve 22.apríla v 
roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA, ovplyvnení fotografickými a 
telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, 
demonštračne vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so 
všetkým, čo ju robí jedinečnou.  

 

Tematický deň na našej škole 
 

     20. apríla prebiehalo vyučovanie na našej škole trochu netradične, ale o to 

zaujímavejšie. Deti boli na tento deň pripravené a vedeli, že bude venovaný Zemi. Je 

dôležité, aby už deti chápali a rozmýšľali aká je pre nás naša planéta dôležitá a čo by 

mali ľudia robiť, aby ostala takou krásnou a životaschopnou    pre ďalšie generácie.   

    Náš Deň Zeme sme otvorili príhovorom cez školský rozhlas, kde sa nám 

prihovorila naša spolužiačka Sandra Horváthová z 8.A triedy, ktorá nám pripomenula 

ako  máme chrániť našu planétu Zem. Prvé dve vyučovacie hodiny  boli venované 

teoretickým poznatkom o význame tohto dňa a neskôr sme sa pustili do pracovných 

listov, ktoré boli súčasťou plánu vyučovania. Pracovné listy boli plné zábavy, poznania 

a hrových aktivít. Celodenný program sa niesol v duchu „Chráňme si prírodu“ 

a významu „pitnej vody“, ktorú sme mali k dispozícii rôznej chuti, z rôznych 

prírodných prameňov.  
Následne sme sa presunuli do počítačovej miestnosti, kde už bolo pripravené video 

s názvom „Cesta odpadu“ a „Film o vodičke“. Nasledovala pre nás zaujímavá 

didaktická hra cez IKT – Triedenie odpadu. 

Najväčším prekvapením, pre nás všetkých bola štvrtá vyučovacia hodina, ktorá nám 

priniesla skvelý zážitok. Hasiči – na našej škole. Na školskom dvore bolo pristavené 

hasičské auto dobrovoľných požiarníkov v Rudňanoch. Mali sme možnosť oboznámiť 

sa s prácou ozajstných hasičov. Ich prednáška a ukážky práce  boli skvelé. Vyskúšali 

sme si aj striekanie vody do kúželiek a pozreli sme si hasičské auto aj z vnútra. No 

nezabudli sme ani na to, čo sme chceli po sebe v tento deň zanechať – a to, skrášliť 

si naše prostredie. Vonku bolo pekné počasie a nám bolo veselo aj kvôli tomu, že 

sme sa nemuseli učiť. Čas ubehol rýchlo a keď sme skončili, úseky, kde sme zbierali 



smeti, vyzerali zelenšie a krajšie. Prekvapilo nás veľké množstvo igelitových vriec 

plných smetí a odpadu. Tie sme hodili do odpadových nádob. 

Boli sme radi, že sme mohli pomôcť našej obci a skrášlili si prostredie, v ktorom 

žijeme.  

Snažme sa, aby bol každý deň dňom Zeme. 

 

Akciu organizovali: Mgr. Topoliová Martina, Mgr. Bocková Jana 

                  Mgr. Štocková Jana, Mgr. Čurillová Lenka 

 

 

 



  

  

                                                                        

 

  

 

  

  



  

  

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


