
   Ako sme oslavovali                                              

DEŇ ZEME 

 

 

 
 

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme sme mali opäť 

v našej obci a ZŠ  Brekov rušno.  

 

 

 

 

 

 



Pán starosta úvodným príhovorom porozprával o 

realizovaných  a plánovaných aktivitách v obci v rámci 

aktivít Zelený Brekov a nás malých školákov 

namotivoval urobiť tiež niečo krásne pre našu drahú 

planétu Zem. 

Začali sme hlasným a odhodlaným pokrikom: 

„Hej! Hej! Hej! Zelená je Zem!“  A pokračovali veľmi 

príjemným prekvapením. V škole nás už totižto čakali 

zaujímavé TVORIVÉ DIELNE s našimi šikovnými 

mamkami, ktoré prijali pozvanie a strávili s nami jeden 

krásny deň. 

 

 

 

 

 

 

  Tvorivé dielne prebiehali v každej triede pod 

záštitou kreatívnych mamičiek. Tie si pre našich 

žiakov pripravili rôzne inšpiratívne námety pre prácu 

práve s odpadovým materiálom. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žiakom a rodičom sa tvorivé dielne veľmi páčili, 

o čom svedčia aj ich výroky: 

„Bol to najlepší deň na svete. Páčilo sa mi, že 

tu boli mamky a  že sme vyrábali...“ (Jakub G., 4. 

ročník) 

„Zabavila som sa veľmi dobre.“ (Viktória H., 3. 

ročník) 

„Najviac sa mi páčilo, že sme sa mohli niečo 

nové naučiť a vyzdobiť si našu peknú školu.  (Ivanka 

M., 3. ročník) 

„Bol to skvelý deň... Robili sme nádherné 

veci.“ (Jakub M., 4. ročník) 

„Na dnešnom dni sa mi páčilo všetko. 

Najzaujímavejšie boli pracovné dielne. Boli tam 

zaujímavé námety. Mali sme možnosť si to všetko 

vyskúšať. Veľmi sme si to s  kamarátmi užívali. 

Chcela by som, aby to bolo aj na ďalší rok. Bol to 

najlepší deň v škole.“  (Karolínka M., 4. ročník) 

 „Bol to skvelý a zábavný deň!“ (Šimon M., 3. ročník) 

      „Ďakujeme pani riaditeľke a všetkým 

pedagógom, ktorí vymysleli takýto nápad 

spolupráce rodičov a  že sme si takto príjemne 

a užitočne spríjemnili dopoludnie s deťmi. 

Veríme, že sa stretneme zase o rok s novými 

nápadmi!“ (p. Boberová) 



Vďaka šikovným rodičom a usilovným deťom 

výrobky tvorivých dielní budú zdobiť našu základnú 

školu určite ešte veľmi dlho a veríme, že krásne 

spomienky ostanú v našich mysliach ešte dlhšie. 

 

 

 

 

 

 


