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Deň Zeme 

Už tradične si 22. apríla 

pripomíname Deň Zeme.  

Bolo to v roku 1970, keď vedci, 

hlavne ekológovia v USA 

ovplyvnení fotografickými 

a telegrafickými snímkami 

z kozmu, dokumentujúcimi 

krehkosť a zraniteľnosť Zeme 

demonštračne vyzvali ku 

spoločnému celosvetovému úsiliu 

za ochranu Zeme so všetkým, 

čo ju robí jedinečnou. 

Do roku 1990 venovali pozornosť 

Dňu Zeme predovšetkým na 

americkom kontinente. Skutočne 

svetovým sa stal od roku 1990, 

kedy začalo iniciatívne 

a koordinačne 

pôsobiť Medzinárodné ústredie 

DŇA ZEME so sídlom 

v Stanforde (Kalifornia USA). 

V tomto roku (1990) sa pri 

príležitosti Dňa Zeme 

aktivizovalo viac ako 200 

miliónov ľudí v 140 štátoch 

sveta, vrátane vtedajšej ČSFR.  

Postupne vznikali aj regionálne 

a národné ústredia na celej 

zemeguli. Dnes vo svete mocnejú 

názory, aby bol každý deň pre 

ľudstvo Dňom Zeme.  

enviroportal.sk

Síce 22.4.2019 bol Veľkonočný pondelok,  ale tento rok si už tradične pripomíname 

aj jeden z významných environmentálnych dní a to DEŇ ZEME google.com 

 

 

 

 



Deň Zeme na našej škole 

26.4. 

 

 

Na našej škole si tento 

výnimočný deň pripomíname 

každoročne. Nebolo tomu 

inak ani v tomto školskom 

roku.  V piatok 26.4. sa 

naši žiaci, ale aj učitelia 

zapojili do čistenia areálu 

a blízkeho okolia školy .  

Každá trieda mala 

vymedzený svoj úsek, ktorý 

vyčistili od nepotrebného 

odpadu a tak skrášlili náš 

areál. 

A že nám záleží na čistote 

nášho okolia a prírody bolo 

vidieť v usilovnosti žiakov a 

vo výsledkoch ich práce. 

Veríme, že táto myšlienka 

u detí, ale aj u vás zanechá 

stopu a budete si vážiť viac 

okolitú prírodu a celú 

planétu Zem. 

 

"čo si donesieš do prírody, to vezmi aj z prírody von" 

Ďakujeme 



 

 

 



Stav planéty 

,,Po svojom prejave o stave planéty sa rozplakala. 16-ročná 

švédska tínedžerka nás všetkých varuje“ 

 

Švédska tínedžerka a aktivistka 

za ochranu životného prostredia 

Greta Thunbergová v upozornila, 

že na zastavenie klimatickej 

zmeny dochádza čas, a zároveň 

europoslancov v tejto veci 

varovala, aby začali panikáriť.  

interez.sk 

Určite ste tento mesiac 

zachytili dianie okolo zničenej 

katedrály Notre-Dame v Paríži. 

Isto vám neunikla ani 

informácia, že za krátky čas sa 

pre katedrálu vyzbierali nemalé 

finančné prostriedky. Musela 

to byť práve 16- ročná Greta, 

aby upozornila na žalostný stav 

životného prostredia? Vyzvala 

voličov, aby využili príležitosť 

„ovplyvniť rozhodnutia“ o 

klíme prijaté zvolenými a 

vymenovanými predstaviteľmi. 

Ako sa aj my, ľudia postavíme 

tejto verejnej výzve? 

 

...chráňme a vážme si naše životné 

prostredie a nedopusťme kolaps, 

ktorý bude viesť ku zmene klímy.. 

Ekotím 

 

 

 

 

 



Keď pestujú naši piataci 

Predmet Svet práce je priamou 

súčasťou tvorby životného prostredia, 

vytvára správne zásady a postoje vo 

vzťahu k prírode. Umožňuje 

sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj 

jeho kreativity. V našej základnej 

škole, konkrétne v triede 5.B sme sa 

spolu zo žiakmi Miškom Barancom, 

Kristínkou Belkovou, Tomáškom 

Čuboňom, Samkom Demjanovičom, 

Biankou Hejčíkovou, Tamarkou 

Horskou, Sárkou Kozovou, Martinkou 

Kubačákovou, Dominikom Michálkom, 

Viktórkou Michaliskovou, Pavlínkou 

Mročkovou, Vaneskou Pajerovou 

a Timejkou Sadlekovou pokúsili 

o pestovanie rôznych druhov zeleniny 

a byliniek.  

Na začiatku som si myslela, že 

pestovanie nebude pre žiakov 

atraktívne, ale žiaci ma veľmi milo 

prekvapili svojou usilovnosťou, 

pracovným nasadením 

a starostlivosťou o rastlinky. Postup 

nášho spoločného sadenia zahŕňal 

výber druhov zeleniny a niektorých 

byliniek. Výber som nechala na 

samotných žiakov, každý si mal 

priniesť to čo by chcel pestovať.  

Svedomito prinesené pomôcky ako 

kvetináče, zemina a semienka boli 

prvým krokom k úspešnosti. Žiaci si 

doniesli semienka hrášku, mrkve, 

reďkovky, rajčiakov, chilli  papričiek, 

fazule, bazalky, mäty a žeruchy. 

O každej z týchto rastliniek sme sa 

najskôr porozprávali. Zamerali sme sa 

na jej charakteristiku, náročnosť 

pestovania, starostlivosť, zalievanie 

a použitie.  



Vzhľadom k tomu, že žiaci majú 

bohaté skúsenosti s pestovaním 

i doma, so samotným sadením 

semienok nebol problém. Po 

týždňovom čakaní a zalievaní nás 

prekvapili prvé zelené lístočky 

rastliniek. Radosť v očiach detí 

a úsmev na perách hovoril za všetko.  

Každý týždeň pozorujeme s nadšením 

ďalší a ďalší rast rastliniek. Dokonca 

sme sa dočkali už aj prvého 

hráškového struku, ale posúďte sami 

z fotografií z našej rozrastajúcej sa 

triednej záhradky.  

Snáď aj Vás ostatných namotivujeme 

k pestovaniu úžitkových rastliniek.   

Do pestovania priatelia! 

Mgr. Lucia Kolesárová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaujímavosti: 

 Mrkva sa dobre znáša s cibuľovinami, rajčiakmi, reďkovkou, hrachom 

a lahôdkovou kukuricou, neznáša sa so zelerom. 

 Skoré odrody sa vysievajú na záhon čo najskôr. V teplejších 

oblastiach obyčajne v marci, vo vyšších polohách v apríli. Stredne 

skoré a neskoré odrody sa sejú v apríli a v máji do hĺbky 1 až 3 

cm. 

 Plod hrachu je struk so štyrmi až trinástimi semenami, ktoré majú 

optimálny stupeň zrelosti len niekoľko dní.  

 Od polovice/konca mája môžete zeleninu vysievať priamo do záhona, 

pretože pôda sa ohriala vďaka pribúdajúcemu slnečnému žiareniu. 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



Ekotím na FB 

 

 

 

  

 

Chceš zdieľať s nami svoje fotografie, informácie zo životného prostredia, 

prírody a tvojho okolia? Si členom Ekotímu, alebo pozorovateľ nášho 

diania? Môžeš teraz našu aktivitu sledovať nielen na oficiálnych stránkach 

školy ale už aj na FB:         EKOTÍM ZŠ- Bukovina 
 

 

https://www.facebook.com/groups/518892995185182/?ref=group_header


 

#ZLÁSKYKSLOVENSKU 

,,Ešte na jeseň sa nám zo 

Slovenských Národných parkov 

podarilo vyniesť viac ako 100kg 

odpadu. Na jar, hneď ako 

zmizol sneh, z pod neho 

vykuklo hrozne veľa odpadu. 

Tie pohľady ma boleli natoľko, 

že som špekuloval ako našej 

prírode pomôcť. Vedel som, že 

sám tomu veľa nepomôžem, 

preto som rozmýšľal nad 

zorganizovaním väčšieho zberu. 

Tým by som ale pomohol len 

jednému miestu a tak som sa 

rozhodol využiť silu sociálnych 

médií a zapojiť do jarného 

upratovania čo najviac ľudí po 

celom Slovensku.“  

P. Paulinyi- zdroj youtube 

 

Vo videu zistíš koľko ľudí sa 

napokon zapojilo a koľko kg 

smetí sa im podarilo vyzbierať.  

 

Video dostupné na: 

https://www.youtube.com/watch?v=A9kD5tdDkAA&fbclid=IwAR381Mlom2bc71CaK8enOs_drEZVV5

Azb3TMayLgCp4FZVP_TwOwNTvFLY4 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=A9kD5tdDkAA&fbclid=IwAR381Mlom2bc71CaK8enOs_drEZVV5Azb3TMayLgCp4FZVP_TwOwNTvFLY4
https://www.youtube.com/watch?v=A9kD5tdDkAA&fbclid=IwAR381Mlom2bc71CaK8enOs_drEZVV5Azb3TMayLgCp4FZVP_TwOwNTvFLY4


 

Ekotím v teréne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valika Suranová, 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juraj Korduliak, 6.A 

 

Peter Janetka, 6.B 



Dominik Boko, 6.B 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje: 

Zdroje: http://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/ako-pestovat-zeleninu/ 

https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/87 

https://www.interez.sk/po-svojom-prejave-o-stave-planety-sa-rozplakala-16-

rocna-svedska-tinedzerka-nas-vsetkych-varuje/? 

http://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/ako-pestovat-zeleninu/
https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/87
https://www.interez.sk/po-svojom-prejave-o-stave-planety-sa-rozplakala-16-rocna-svedska-tinedzerka-nas-vsetkych-varuje/?
https://www.interez.sk/po-svojom-prejave-o-stave-planety-sa-rozplakala-16-rocna-svedska-tinedzerka-nas-vsetkych-varuje/?

