Eko dan

22. aprila je svoj rojstni dan praznoval
naš planet Zemlja. V ta namen smo
pripravile nekaj aktivnosti, s katerimi
bomo poskrbeli, da bomo imeli do Zemlje
lep in skrben odnos.

1.

PREBERI ZGODBO

NEKOČ JE ŽIVELA DEŽELICA......
... in čeprav je bila manjša kot večina dežel, ki so se šopirile
okoli nje, je imela vse, kar potrebuje prava dežela; visoke
gore, rodovitno zemljo, zelene griče, temne, skrivnostne
gozdove, sanjave reke, jezera kot oči neba in celo majhen
košček morja. Bila je zelo prijazna in gostoljubna deželica,

zato je z veseljem dovolila ljudem, da pridejo in živijo na njej.
Na njej so začele rasti hišice in ljudje
so kmalu začeli pobirati prve plodove
svojega dela. Deželica je bila srečna,
ker je imela tako marljive in hvaležne
prebivalce. Dali so ji ime Slovenija. To
ime se ji je zdelo zelo lepo. Bila je ponosna, da ima zdaj tudi
ona pravo ime, tako kot njene sosede. Kmalu pa so se njeni
prebivalci začeli ozirati čez gore in vode in postajati
radovedni, kaj se skriva za njimi.
Nekateri med njimi so se odpravili na
pot. Našli so nove dežele in ljudi, in
ki so se vračali nazaj v svojo
deželico, so pripovedovali, kaj so

videli drugod. Prinesli so nov znanje. Še sami so začeli
razmišljati, kako bi razvili svojo skromno deželico, da bi
postala imenitna kot njene večje sosede in da bi tudi sami
postali pomembni in bogati kot ljudje drugod.

Deželica se je začela spreminjati. Z njo so se dogajale velike
reči. Ljudje so bili sila ponosni nanje. Deželica pa je te
spremembe le presenečeno opazovala. In dočakala je noč, ko
je skupaj s svojimi
najljubšimi

rekami

pokopala njihove ribe.
Dočakala je jutra, ko v
smrdljivi megli čudne
barve ni več mogla
uzreti lastnih gora in v
hrupu ni več slišala
ptic. Voda v njenem morju se je spreminjala v sluz in tudi
živali, ki jih je bilo vedno manj, so postajale čudaške. Toda
najhuje od vsega je bilo, da se je počutila vedno bolj
osamljeno. Nihče več se ni pogovarjal z njo kot v starih časih
in ji od srca zapel. Vedno manj otrok se je igralo na njenih
travnikih. Vedno manj ljudi ji je bilo hvaležnih za njeno
gostoljubje. Čutila je, da so pozabili nanjo in postalo jo je
strah. Slišala je, da se tistim velikim in imenitnim deželam, iz
katerih je prišla ta bolezen, godi podobno in da nekatere od
njih že umirajo. In začela je z velikim samotnim čakanjem
konca.

Ta

deželica

je

tvoja

domovina. Morda ne veš,
vendar je majhen, varen
dom

v

neznanem

prostranstvu vesolja. In
zato se tako tudi vedi do
nje! Saj tudi v svojem
domu sredi dnevne ne zažigaš stolov, ne rvaš lončnic in ne
nosiš odpadkov v posteljo. Pojdi na pot in si oglej to deželico!
Opazuj naravo tam, kjer je še nedotaknjena in zabolelo te bo
od njene lepote. Imej jo rad. Pomagaj ji. Potrebuješ jo in ona
potrebuje tebe. Druge domovine nimaš na tem širnem svetu.
In tudi drugega sveta ne. Skrbno ravnaj s to deželico.

Staro za novo - izdelki iz odpadne
embalaže, papirja

2.

PRIPOMOČKI: stara embalaža, star papir, raznorazni suhi
materiali iz narave (vejice, kamenčki, prazne polžje hišice...),
škarje, lepilo, lepilni trak, barvice, flomastri.
Učenci iz odpadnega materiala izdelajo dekoracijo ali nov
uporaben izdelek zase ali za koga drugega, morda za
uporabo zunaj.

plastenke

3.

zamaški

odpadni papir

Domače je najboljše

PRIPOMOČKI: rokavice, motika, grablje, poljubna semena
(solata, korenček, peteršilj, fižol ...), zalivalka.
Učenci

pripravijo

razrahljajo

svojo

zemljo),

gredico

posejejo

(odstranijo

izbrano

seme,

plevel,
gredico

zalijejo in skrbijo za svoje posevke. Lahko na svojo gredico
presadijo tudi mlado solato.

Nič zato, če doma nimate vrta – semena lahko posadiš tudi v
plastične lončke ali odpadne plastenke, ki jih spodaj naluknjaš!

4.

Pisanje zgodbe, pesmi ali risanje
stripa

Če zelo rad/a pišeš ali rišeš lahko napišeš zgodbo ali pesem o
naši Zemlji, onesnaževanju le-te in kako jo ohraniti čisto.
Lahko narišeš tudi strip.
Učenci

uporabijo

svojo

domišljijo

in

napišejo zgodbo, pesem ali narišejo strip.

5.

Obljuba Zemlji

Veliko lahko sami naredimo, da ohranimo našo Zemljo čisto in
''zdravo''. Lahko pazimo, da ne trošimo vode po nepotrebnem,
da ločujemo odpadke, da ugašamo luči, da ne trgamo
zaščitenih rastlin, posadimo drevo, hodimo peš ali se vozimo s
kolesom in še in še.
Razmisli kako bi ti pomagal/a Zemlji. Nariši Zemljo ali jo
izdelaj in poleg napiši svojo obljubo: »Obljubim, da bom...«
Če znaš, lahko napišeš tudi v tujem jeziku.

6.

Pa še nekaj v razmislek...

! ONESNAŽENOST SRCA ! --> nenavadna
čistilna akcija
Razmišljali bomo o drugačnem problemu: o onesnaženosti srca
in glave. Lotili se ga bomo tako, kot se lotimo pospravljanja
svoje sobe in omare. Ker rastemo in
odraščamo,

moramo

biti

včasih

neusmiljeni do starih, ljubih predmetov,
s katerimi smo se nekoč igrali, danes pa
se spotikamo obnje in se nanjih nabira
prah. Čeprav nam je težko, jih moramo
umakniti iz svojega življenja, ker prihaja čas za tiste, ki so
pomembnejši za naš razvoj. In prav tako
neusmiljeno se bomo lotili svojih razvad in
vseh lastnosti, ki ždijo v vsakem od nas in
nas hujskajo, da papirček vržemo raje na
tla, kot pa ga odnesemo do koša za smeti.
Prepričljivo nam šepetajo, da onesnaženost
ni naš problem in naj se s tem ukvarjajo
drugi. Ko si boš vso to navlako v svojem srcu in glavi pošteno
ogledal in o njej razmislil, boš spoznal, da se da še marsikaj
popraviti. Vse ostalo pa bo treba zmetati ven in nadomestiti
z novimi lastnostmi, boljšimi, koristnejšimi in lepšimi.

Vedeti moraš, da je pospravljanje srca in glave najtežji od
vseh tvojih malih ekoloških bojev. Vendar brez te čistilne
akcije ne gre. Z njo se začenja
zvoja pot k cilju: postati SUPER
EKO

FRAJER

in

odgovoren

odrasel človek.

ŽELIMO VAM VELIKO UŽITKOV !

UČITELJICE OPB
PRIPRAVILA: Špela Štusej

