
Ako sme oslavovali Deň Zeme 

 

Koncom apríla má naša drahá 

planéta Zem svoj sviatok. Pri tejto milej 

príležitosti sme jej popriali len to 

najlepšie... 

 

 

 

 



...aby bola krásna zelená                 

s  dostatkom čistej vody,   aby rástlo 

okolo nás plno čarokrásnych rastlín, 

zelených stromov a nech je táto naša 

planéta plná rozmanitých živočíchov                        

a  dobrých ľudí. Kiežby ľudia 

neznečisťovali svet okolo seba,  ale 

zveľaďovali. 

     Keďže my ľudia produkujeme veľa 

odpadkov, triedenie odpadu by malo byť 

našou prvotnou úlohou, ktorú by mal 

každý z nás realizovať nielen v škole, 

ale hlavne doma. A takto sme sa učili                                       

triediť odpad... 

 

 



Vybrali sme sa aj na veľkú „pátraciu 

akciu“ po našej obci Brekov s cieľom 

vyzbierať odpadky, ktoré v našom 

krásnom prostredí nemajú čo robiť. 

 

 

Za odmenu nám naša milá Zem 

pripravila veľa krásnych prekvapení         

v podobe darov prírody. 

Prvým darom boli prírodné farbičky.  

Zmenili sme sa na „land art“ umelcov             



a  namiesto voskoviek, farbičiek či fixiek 

sme používali púpavu a iné kvety, 

trávu, hlinu, kamene...  Vďaka prírode 

a našim šikovným rúčkam vznikli 

originálne umelecké dielka. 

 

 

Druhým darom bolo bohatstvo 

kvetov, ktoré nezaplnilo iba školský 

dvor, ale  naše vázičky. 



 

 Treťou bohatou nádielkou od matky 

Zem boli zvieratká, ktoré  vykúkali 

z trávy, kvetov,  kameňa, ihličia, piesku 

či kôry stromu. Boli sme užasnutí tou 

neskutočnou krásou prírody. 



 

Zem ponúka okrem živých prírodnín                      

i tie neživé. Ďalším bohatstvom boli 

kamene. Naše ruky čarovali a neživé 

prírodniny – kamene sa premieňali na 

kvety.  

 

 

 

 



 Zem ukrýva mnoho pokladov a naše 

bystré oči súťažili v hľadaní týchto 

vzácností v podobe rôznych prírodnín, 

ktoré nebolo jednoduché nájsť, pretože 

poklady sú vždy veľmi dobre ukryté          

a ťažko sa hľadajú. 

 

 

Vzácnym darom bola pre našich 

prvákov aj obyčajná hlina. Keďže v tento 

deň prišli do školy bez zošitov a pier, 



vyskúšali si písanie do hliny. To bolo 

radosti   

 

A nakoniec si každá trieda zasadila 

kvety a ovocné stromčeky ako pamiatku 

na dnešný Deň Zeme.   

 

 



 

Prváci a druháci sadili hrušky 

a jablone, tretiaci a štvrtáci zase slivky. 

 



 Veríme, že o pár rokov nás tieto 

ovocné stromy obdaria sladučkými 

plodmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drahá Zem, 

ďakujeme Ti za Tvoje dary! 


