
                                        

ZŠ MARTINA KUKUČÍNA DOLNÝ KUBÍN 

Príroda je naša matka. Je krásna, nádherná a veľmi dôležitá. Človek ju však bezohľadne ničí. Prečo?? 

 

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenutie 

si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú 

nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového 

úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.  

Pri  príležitosti Dňa Zeme 22.4.2016 sa žiaci a pedagógovia ZŠ Martina Kukučína zapojili do prekrásnej akcie 

„Očistime si Slovensko“. Svojimi aktivitami si pripomenuli tento celosvetový deň a pokúsili sa aspoň trochu prispieť ku 

skrášleniu a „uprataniu“ nášho mesta – jeho niektorých častí. Žiaci sa rozbehli na všetky strany sídliska Bysterec. 

Vyčistili sme ulice : Lucenkova, Bysterecká – okolie pri polícii, Športovcov, SNP spolu s detským ihriskom, okolie 

zimného štadióna i futbalového ihriska. A samozrejme sme si poupratovali aj na „vlastnom piesočku“ - v areáli školy 

a v okolí telocvične. Skupinka detí sa pričinila o poriadok a čistotu pred MsKS, v okolí obchodného domu KOCKA 

a obvodného úradu. Množstvo odpadkov sme sústredili na jednotlivých zberných stanovištiach. 

No nielen upratovanie a čistenie prostredia bolo prioritou našich žiakov. Niektoré triedy sa spolu so svojimi 

učiteľmi zúčastnili ďalších podujatí, organizovaných k tomuto dňu.  V múzeu P. O. Hviezdoslava si pozreli ekofilm, v 

priestoroch ZŠ s MŠ Komenského na Kňažej sa zapojili do podujatia pod názvom EKO DEŇ spojený s Fashion show 

a navštívili Technické služby mesta Dolný Kubín.  

Počas celej akcie sa ozýval na jednotlivých stanovištiach  smiech a veselá vrava , čo svedčí o tom, že aj 

podujatia takého druhu vedia deti a žiakov našej školy zmobilizovať a zároveň si uvedomujú, že ochrana životného 

prostredia by nemala nechať ľahostajným nikoho z nás, nakoľko sme s ním spojení každý deň nášho života. A len na 

nás záleží, v akom prostredí budeme niekoľko rokov my a naše deti žiť. Nezabúdajte, že príroda vždy dáva pôžičku, 

ale nikdy nezabudne predložiť svoj účet. Aj naši žiaci sú ľudia, ktorým nie je ľahostajné zhoršujúce sa životné prostredie 

vôkol nás.  

 

Nech sa tento deň stane sviatkom nás všetkých! 


