
DEŇ ZEME 
 Dňa 2. 4. 2022 sa na našej škole ZŠ s MŠ Brusno uskutočnil „Deň Zeme“.  Motto 
na rok 2022 znelo: „Investujme do našej planéty.“ 
 
 Cieľom bolo pripomenutie si našej závislosti na zdrojoch, ktoré nám Zem 
poskytuje, a preto je potrebné ich chrániť a venovať im pozornosť. Naši pedagogickí 
zamestnanci mali za úlohu oboznámiť a aktivovať žiakov k environmentálnej tematike. Tento 
významný deň sme odštartovali  jednotlivo v triedach, kde učitelia priblížili žiakom danú 
problematiku a oslavu tohto dňa. Pripravených bolo niekoľko aktivít. Niektorí učitelia využili 
formu pracovného listu „tvoja ekostopa“ -  metóda merajúca vplyv ľudských aktivít na 
planétu Zem. Taktiež využívali otvorené diskusie, ktoré viedli pripravenými otázkami. 
Pripravené mali aj videá, ktoré poukazovali na environmentálnu  problematiku. Žiaci si mohli 
vyskúšať triedenie rôzneho neznámeho odpadu. Dozvedeli sa, aké dopady má nesprávne 
triedenie odpadu alebo žiadne triedenie. Zároveň sa dozvedeli, ako dlho sa jednotlivé 
odpadky rozkladajú v prírode. Zhotovený bol plagát žiakmi, ktorým nabádajú ostatných 
spolužiakov k ochrane našej prírody. V neposlednom rade sa žiaci venovali šetreniu vody, 
problematike jej čistenia a ochrany. 
 
 Po týchto „teoretických aktivitách“ nasledovali aktivity v prírode. Prvý stupeň 
sa podieľal na čistení obce Brusno od odpadkov. Triedy 5. ročníka sa pod záštitou Lesy SR s 
pánom Jánom Zázrivcom a obce Brusno s pánom starostom Jozefom Šimečkom zúčastnili 
výsadby 50 kusov duba zimného nad obcou Brusno – Pod Brezinkou. Ostatné triedy sa 
zoskupili na školskom dvore a odtiaľ sa spoločne s pedagogickým dozorom presunuli na lúku 
v Sopotnickej doline. Tu sa žiaci zúčastnili športových aktivít, pri ktorých využívali dary 
prírody. Mohli si medzi sebou zmerať fyzickú výkonnosť, ale aj vedomostnú úroveň v kvíze. 
Po ukončení týchto aktivít a vyhodnotení jednotlivých disciplín sa žiaci s učiteľmi presunuli 
naspäť na školský areál. Po úspešnom návrate sa Deň Zeme ukončil a žiaci sa mohli rozísť 
domov.  
 
 Dúfame, že od tohto významného dňa budú žiaci preukazovať väčšiu úctu k 
životnému prostrediu. Aj malé zmeny sa rátajú a často majú dominový efekt na naše 
ekosystémy a zmenu myslenia nášho okolia.  


























































































