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22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom 

svete konajú aktivity zamerané v  prospech našej planéty.  

Rôznorodými aktivitami  sme si pripomínali , aké je dôležité uvedomovať si , že naša 

Zem je naším domovom a ten si musíme chrániť a starať sa oň, aby sa  aj ďalšie generácie  

mohli poprechádzať po zelených lúkach, počúvať spev vtákov, ž blnkotajúcich bystrín a 

nadýchnuť sa čistého vzduchu. 

Jednotlivé akcie sa v tento deň realizovali na niekoľkých miestach súčasne, a to  počas 

celého vyučovania. Čítali sme si zaujímavé  ekopríbehy , vytvorili plagáty , na ktorých 

zdôraznili význam recyklácie a starostlivosti o prírodu, pomáhali pri čistení lesoparku Bôr, 

kreslili ekoobrázky na asfalte. Zapojili sa do súťaží Týždňa ochrany životného prostredia a 

Dňa Zeme organizovaného mestom Turčianske Teplice, Parlamentom mladých a Technickými 

službami mesta. Je pre nás samozrejmosťou aj  starostlivosť o areál našej školy. A tak sme sa 

pustili do práce,  vyčistili sme trávnaté plochy v areáli školy, spoločnými silami sme aspoň  

čiastočne odbremenili naše okolie od odpadového materiálu   a budeme sa snažiť dodržiavať 

zásady šetrenia pitnou vodou. 

Mgr. Zuzana Šupolíková 

Deň 22.apríl je pre ľudí na celom svete známy ako Deň Zeme. Tento deň má za úlohu  

pripomenúť nám, aká je naša planéta zraniteľná, čo všetko ju trápi a  tiež nás núti porozmýšľať nad 

tým, či sa aj my vždy správame k prostrediu, v ktorom žijeme tak, aby sme mu neubližovali, ale 

naopak, čo možno najviac ho chránili a šetrili. Pri tejto príležitosti naše mesto zorganizovalo práve v 

období Dňa Zeme niekoľko aktivít, na ktorých sa zúčastnili aj žiaci ZŠ s MŠ Školská. 



           Žiaci VII. D triedy sa dňa 21. 4. 2016 v sprievode pracovníka Mestského úradu v Turčianskych 

Tepliciach pána Ing. M. Síkelyho a svojej triednej učiteľky Mgr. Z. Hruškovej zapojili do odstraňovania 

odpadkov v priestoroch železničnej stanice. Musíme ich pochváliť za usilovnú prácu, pretože sa im 

podarilo nazbierať dokopy úctyhodných 7 veľkých vriec odpadkov. Na jednej strane úspech, no na 

druhej strane je to pre všetkých na zamyslenie, pretože vieme, akým spôsobom sa tam tie odpadky 

dostali... 

    No v každom prípade nás teší, že aj takouto cestou sme sa stali tou malou kvapkou v mori a 

pomohli tak nášmu mestu, aby bolo ešte krajšie a čistejšie. 

Mgr. Zuzana Hrušková 

V piatok 22. apríla sme my, žiaci 7.A, uskutočnili  pre všetkých spolužiakov ostatných 

siedmych tried našej školy poznávaciu súťaž, na ktorú sme sa pripravovali na niekoľkých 

vyučovacích hodinách biológie s pani učiteľkou Plaveckou. Učebňu sme vymenili za lavičky v parku. 

Súťaž spočívala v tom, že žiaci prechádzali jednotlivými stanovišťami v celom parku a riešili rôzne 

vedomostné, ale aj praktické úlohy. Vedeli by ste napríklad zakresliť  vhodným diagramom  pomer 

pevniny a vodstva na Zemi ? Alebo by ste si radšej vyskúšali vynášanie odpadkov  z potoka? A 

nezabudlo sa v Turčianskych Tepliciach aj na triedenie odpadu? Nerobí  vám už  problém, 

spomenúť si, akej farby sú nádoby na vytriedené sklo? Ak nie, ste takí dobrí ako priemerný 

siedmak. Takéto a podobné úlohy sprevádzali spolužiakov počas trojhodinového bloku 

mimoriadnej hodiny biológie. Príroda počas dňa vytvorila najlepšie pozadie prezentácie našich 

vedomostí. Odmenené boli síce všetky triedy osvedčením a typickými horalkami, ale najväčšou 

odmenou bol čas strávený vonku na vzduchu a mimo triedy. Veď takmer sme sa (ne)učili. 

RNDr. Iveta Plavecká, Boris Hnila – žiak VII. A triedy 

 


