Prešovskí žiaci oslávili Deň Zeme zábavou, hrami i
sadením stromčekov
22. apríla ľudia na celom svete pripomínajú Deň Zeme. Tento významný deň si pripomenuli aj žiaci
prešovských základných škôl, ktorí ho strávili poučnými a zábavnými aktivitami a hrami. Počas Dňa Zeme si
každý človek pripomína dôležitosť našej planéty a závislosť na cenných daroch, ktoré mu Zem poskytuje,
ako je voda, vzduch, pôda, nerastné suroviny a podobne. Ale, záleží ľuďom na modrej planéte? Tejto, ale aj
mnohým ďalším témam a otázkam sa venovali žiaci Základnej školy Mirka Nešpora v Prešove v rámci
výchovno-vzdelávacích aktivít, ktoré si pre nich 22. apríla nachystali pani učiteľky a vychovávateľky. Aj keď
boli tohtoročné oslavy Dňa Zeme kvôli pandémii iné, ako tie po minulé roky, na Nešporákov čakalo
množstvo zaujímavých činností. Zábavné environhry, poučné webináre, záhadné pokusy, ekosúťaže, tvorenie
z prírodnín, zhotovovanie plagátov, maľovanie, písanie listov, príbehov a prianí - to všetko je len malá časť
toho, čo sprevádzalo obyčajný, a predsa iný, „zelenomodrý“ deň. Časť aktivít sa uskutočnila v exteriéri –
v átriu, na školskom dvore i na vychádzke do okolitej prírody.„V závere vyučovania pripravili žiaci pre
planétu Zem prekvapenie v podobe malých zelených lístočkov s milými blahoželaniami a prianiami. A ak to
situácia a počasie dovolia, určite ešte zapracujú na skrášlení a úprave areálu školy," uviedla Jarka Ďuricová,
učiteľka ZŠ M. Nešpora v Prešove.Deti zo ZŠ Lesníckej planéte Zem k jej sviatku venovali úsmev a nové
stromčeky. Žiaci 3. A, 4. A a 4. B triedy spolu so svojimi triednymi učiteľkami sadili v areáli ZŠ Lesníckej
v Prešove malé stromčeky duba červeného. Žiaci hĺbili jamy, osádzali stromčeky do jám, zasypávali ich
hlinou a na záver ich polievali vodou. „Je to jednoduché. V našej škole sme veselá kôpka ľudí, ktorí sme
nadšení pre prírodu, páči sa nám prostredie so stromami, kríkmi a zeleňou. Navyše, stromy sú krásne
a užitočné. Je len na nás, ako sa bude našim zeleným ratolestiam dariť. Vysádzali sme ich s láskou a pevnou
vierou, že budú robiť radosť nielen nám, ale aj okolitému prostrediu a jeho obyvateľom. Veríme, že tento náš
zelený EKO krok vpred je veľkým darom pre našu prírodu a náš počin bude pre našu mamičku Zem
mimoriadne prospešný a vyčarí jej úsmev na tvári," pochválila žiakov Marta Ichniovská, riaditeľka ZŠ
Lesníckej v Prešove.

