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Environmentálna výchova

Už 35 rokov si ľudia na celom svete každý rok
pripomínajú Deň Zeme. Týmto dňom je 22. apríl, ktorý
ani v tomto roku nezostal nepovšimnutý medzi ško-
lákmi v Považskej Bystrici a Domaniži. Obvodný úrad
životného prostredia v Považskej Bystrici pri príleži-
tosti Dňa Zeme každoročne so školskými zariadenia-
mi organizuje podujatia zamerané na zvýšenie ekolo-
gického povedomia detí a školskej mládeže.

Pre 360 žiakov Základnej školy v Domaniži sa Deň
Zeme začal už v pondelok 18. apríla a trval celý týž-
deň, počas ktorého zbierali papier, plasty, viacvrstvo-
vé obaly, železný šrot, bielu techniku a všetko, čo
nepatrí na skládku. Pri očiste prírody a domácností
Domaniže a jej miestnych častí deťom pomáhali
aj rodičia. Podnetom pre naplnenie programu Dňa Zeme
boli pre obyvateľov obce informácie vysielané
v miestnom rozhlase, ako aj letáčik s programom
a ekologickou problematikou separovania zberu, do-
ručený do každej domácnosti. V Deň Zeme, organizo-
vaný aj v spolupráci s Obecným úradom Domaniža
a SAŽP CZŽP Žilina, žiaci ZŠ po dvoch vyučovacích
hodinách vymenili bežné oblečenie za tepláky, perá
a učebnice za motyky, hrable, lopaty a fúriky, a spre-
vádzaní svojimi pedagógmi sa pustili do úpravy okolia
školy, verejného priestranstva v obci a
sadenia stromčekov. Medzitým žiaci I.
stupňa súťažili v ekokvízoch a ekohrách,
modelovo separovali odpad, spoznávali
dreviny, pozorne načúvali rozprávaniu
o krajine a prírode. Tiež bola vyhodnote-
ná súťaž v zbere a výtvarná súťaž Tvorí-
me z odpadu, v ktorej žiaci vyjadrili svoje
vnútorné pocity a vzťah k Zemi. V štyroch
kategóriách vo výtvarnej súťaži bolo ude-
lených 12 individuálnych a kolektívnych
cien a dve mimoriadne ceny. Celá škola
vyzbierala viac ako 8 tisíc kg papiera.
Medzi najlepších zberateľov sa zaradili
Kristína Kvaššayová (603 kg), Lukrécia
Kalvasterová (504,5 kg), Ján Paholík
(370,5 kg), Mária Lednická (303 kg),
Dana Paholíková (255 kg), Matej Poča-
rovský (253 kg), Eliška Rybáriková (229 kg), Lenka
Pohanková (214 kg), Petra Nováková (207,5 kg)

a Lukáš Blažek (179,5 kg), ktorí boli odmenení hod-
notnými darčekmi. Treba však povedať, že ZŠ

v Domaniži sa ekológii nevenuje len tento jeden deň
v roku. V tomto školskom roku sa zapojila do projek-

Deň Zeme očami detí

tu Ekopaky, ktorého cieľom je znížiť množstvo netrie-
deného odpadu, ktorý končí nevyužitý na skládkach.

Obvodný úrad životného prostredia v Po-
važskej Bystrici pripravil pre najlepších
zberateľov ceny prednostu úradu, horský
bicykel a kolobežku.

Svoj Deň Zeme mali aj deti a učitelia
IV. ZŠ Makarenkova v Považskej Bystri-
ci. Počas celého týždňa od 18. do 22.
apríla si problematiku ochrany a tvorby
životného prostredia pripomínali rôznymi
akciami.  Premietal i  s i  v ideof i lmy
s environmentálnou tematikou, diskutovali
o nich, venovali sa výtvarnej tvorbe, kto-
rou potom vyzdobili priestory školy, písali
básničky a referáty, upratovali školu a jej
okolie, zbierali papier, pracovali s vlastno-
ručne vyrobeným recyklovaným papie-
rom, robili praktické pokusy zamerané na
skúmanie čistoty ovzdušia a možností

rozkladu jednotlivých druhov odpadu, besedovali
s jaskyniarom atď. Súčasťou celotýždňových environ-
mentálnych aktivít školy boli tiež odborné prednášky
pracovníkov Obvodného úradu životného prostredia
v Považskej Bystrici. Počas dvoch dní žiaci 5. – 9.
ročníkov absolvovali sedem 45-minútových predná-
šok zameraných na problematiku ochrany jednotli-
vých zložiek životného prostredia (ovzdušie, voda)
a zhodnotili tiež celkový súčasný stav životného
prostredia vo svojom regióne, v ktorom je nesporne
čo prezentovať. To, že žiakov prednášky skutočne
zaujali, potvrdilo veľké množstvo kladených otázok,
ale aj búrlivý potlesk po ich skončení. Potešiteľná je
skutočnosť, že učitelia a žiaci tejto základnej školy si
týždeň venovaný problematike ochrany životného
prostredia určite chcú zopakovať aj o rok. Zostáva
veriť, že túto ušľachtilú myšlienku budú nasledovať aj
ďalšie školy v mest e, a že sa podobné aktivity
v budúcnosti stanú bežnou súčasťou vyučovacieho
procesu.
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