
Vychovávame na diaľku, napriek korone 

 
Dňa 22.4.2020 si pripomíname DEŇ 

ZEME. Po minulé roky sme si tento deň 
v našej škole pripomínali viacerými aktivitami 
hlavne v krajinárskej  úprave rozľahlého 
areálu školy. Tohtoročný Deň Zeme je iný. 
Iný v životoch našich študentov, učiteľov, 
majstrov a všetkých zamestnancov našej 
školy. Deň Zeme je celosvetová akcia, ktorá 
sa každoročne koná 22. apríla. Je ovplyvnená 
pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas 
osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a 
oslavoval príchod jari. 

Pripomeňme si aspoň historické okamihy založenia tohto dňa. V modernom poňatí ide 
o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia. 
Vyhlásenie tohto dňa siaha do roku 1969, keď John  McConnell  začal volať po vzniku 
medzinárodného dňa Zeme a v rámci aktivít ochrany životného prostredia vytvoril i zástavu 
Dňa Zeme. Prvý Deň Zeme bol oslávený v San Franciscu.  

Nakoľko tento deň nie je dňom „oslavy“ v našej škole, chceme všetkým pripomenúť, 
že je možnosť upraviť a skrášliť prostredie nielen svojho domova, ale aj prechádzkou vo 
voľnej prírode s vyzbieraním odpadkov, poznávaním drevín, užívania si výhľadov na 
panorámu okolia. 

Vieme, že momentálna situácia je pre nás všetkých náročná. Ale tzv. „Jarné 
upratovanie – DEŇ ZEME“ môžeme každý individuálne za seba uskutočniť!  Aby sme 
nezabúdali v tomto období aj na prírodu. 

Naša zem si to zaslúži a nielen v tento deň ale aj po iné dni. Nezabúdajme na to! 

Vychovávateľka  Mgr. Veronika Stuhlová vyzvala žiakov zo školského internátu  k 
aktivite vo svojom bydlisku,  aby pri príležitosti Dňa zeme uskutočnili aktivitu vo svojom 
okolí a malým skutkom prispeli k ochrane životného prostredia. Svoju aktivitu 
zdokumentovali a poslali foto,  za zdokumentovanú aktivitu dostane víťaz sladkú odmenu - 
tortu. Víťazom sa stala žiačka Natália Špirková. Sladká odmena bude odovzdaná, keď sa opäť 
stretneme na pôde školy. 
 

Reakcia žiačky na výhru 

Dobrý deň pani vychovávateľka! 
V prvom rade dúfam, že ste zdravá. Chceli 
sme sa zapojiť aj my, keďže si myslím že je 
to pekná myšlienka, ktorú treba šíriť a nech 
sa nešíri len ta korona. Takisto sme sa chceli 
zapojiť, aby ste aj Vy videli odozvu od nás - 
Vašich žiakov a možno tým trochu aj 
spríjemnili deň. Boli sme dnes zbierať smeti 
na mieste, kde chodím každý deň 
venčiť.Zbierame tu smeti pravidelne, 
odkedy si tu moja suka rozrezala labu. 
Vždy, keď ideme zbierať, odchádzame 
minimálne s dvoma plnými vrecami smetí. 



Cez les tečie rieka Batizovce, ktorá tečie cez dedinu až do Popradu a začína v časti osady
ktorej bývajú tí neprispôsobiví rómski
oni, to nie ale väčšina odpadu prichádza riekou od nich
riešené. Takže si asi viete predstaviť,
odstavebného materiálu cez oblečenie, hračky, obaly od jedál a nápojov a samozrejme 
východ sa nezaprie - prvú priečku obsadili fľ
Osobne vám chcem poďakovať, že sa
a dokopať k niečomu užitočnému.
Prajem pekný deň a hlavne veľa zdravia!
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