
Milí žiaci, 

 

viete, že 22. apríla si pripomíname Deň Zeme? 

Viete, že kvapka vody si razí cestu tvrdou skalou nie svojou silou, ale svojou vytrvalosťou? 

Skúsme prosím aj my byť  vytrvalí, empatickí, ohľaduplní a zodpovední voči sebe, svojim 

blízkym, svojmu okoliu, ale v neposlednom rade aj voči prírode, k celej našej planéte. Aj keď 

si to veľakrát možno neuvedomujeme, ale my všetci sme vlastne jej živou súčasťou  a je len 

na nás samých ako sa k  prírode, našej planéte budeme správať, tak sa tu budeme potom  aj 

cítiť. Pretože, aký bude náš prístup k prírode a celej planéte, tak taký kvalitný život tu 

budeme žiť. Skúsme myslieť a byť enviro. Veď napr. aj potraviny, ktoré dnes sú na pultoch 

supermarketov tam nevyrástli len tak z ničoho nič. Je len na našej zodpovednosti, z akej pôdy 

budú rásť, akou vodou sa budú polievať. K tomu môžeme prispieť aj my všetci naším 

ohľaduplným prístupom. Premeňme náš domov na ZELENÚ DOMÁCNOSŤ.  

- Ako napr. obmedziť nákup potravín a iných možno aj menej dôležitých vecí 

v plastových obaloch,  skúsiť nahradiť plasty inými ekologickejšími obalmi. 

Nehromadiť doma veci, ktoré nie sú pre nás životne nevyhnutné.  

- Po návšteve prírody zanechať po sebe čisté miesto.  

- Správať sa k faune a flóre prírody s úctou a rešpektom.  

- Nemenej dôležité je aj separovanie odpadu, ktorý vyprodukujeme v každej bežnej 

domácnosti, ako sú plasty, papier, sklo, bioodpad ap. Zamyslieť sa nad tým, kde 

všetky tie veci, ktoré vyhadzujeme končia, ako ich likvidácia niekomu a niečomu 

ubližuje. Všetci totiž chceme dýchať čistý vzduch,  mať okolo seba zdravé stromy, 

zelenú trávu, piť čistú vodu, pozerať sa na zdravú a čistú prírodu okolo nás. Prírodu, 

z ktorej nemôžeme donekonečna len čerpať a brať pre seba, ale čo si zoberieme, to 

by sme mali aj zmysluplne vracať. Skúsme sa nad tým spoločne zamyslieť ako rodina, 

ktorá je momentálne v kríze, v izolácii od spoločenského života, ale je to práve 

príroda okolo nás, ktorá aj v tomto neľahkom období pre nás všetkých, nás dokáže 

a vie privítať s otvorenou náručou a neodmieta nás. Oplaťme jej to našou pokorou 

a vďačnosťou. Možno si teraz poviete, čo ja sám zmôžem, oproti tým všetkým, 

ktorým na tom nezáleží. Uvedomme si,  že  každý z nás je len kvapkou vody,  ale 

spoločne môžeme vytvoriť celý oceán pozitívnych zmien.  



Počas domáceho vzdelávania si môžeme spoločne zahrať vedomostnú  hru, na ktorom 

kontinente čo rastie, aké zvieratá tam žijú, prečo napr. medvede nežijú v Afrike, prečo sa 

topia ľadovce, čo je to ozónová diera, čo žije v moriach, oceánoch, ročné obdobia, prečo sú 

stále menšie rozdiely medzi ročnými obdobiami atď.   

V rámci voľného času a psychohygieny prebehnite domáci fotoalbum. Zaspomínajte si 

spoločne ako rodina, na všetky tie pekné miesta v prírode, ktoré ste so svojimi deťmi, 

vnúčatami mohli navštíviť, preskúmať, načerpať z týchto miest  zdravie, pokoj, krásu a za to 

všetko sa už oplatí byť vďačný, dávať na to pozor a chrániť do budúcna. Buďte zdraví, buďte 

natur, buďte enviro, naša planéta to potrebuje.  

 

S pozdravom 

Monika Majková, školská špeciálna pedagogička 

Kontakt: monikamajkova7@gmail.com 
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