
 

DAN ZEMLJE 2020 - podnebne akcije  
 

Letos obeležujemo 50. obletnico dneva Zemlje. 

22. aprila 1970 se je 20 milijonov Američanov podalo na ulice, univerze 

in stotine mest, da bi protestirali proti okoljski nevednosti in zahtevali 

novo pot za naš planet. 

Dan planeta Zemlje ima še vedno velik mednarodni pomen. Leta 2016 

so Združeni narodi dan Zemlje izbrali za dan, ko je začel veljati 

zgodovinski pariški sporazum o podnebnih spremembah. 

V trenutnih razmerah v času epidemije koronavirusa, ko je naš slogan 

»OSTANI DOMA«, se je veliko spremenilo.  

Spremembe, ki so bile potrebne so se zgodile, ne da bi jih načrtovali.  
 

»Ostali smo doma, zmanjšal se je ves promet, obstale so mnoge 

tovarne, ni več množičnega obiskovanja nakupovalnih centrov, v 

trgovino zahajamo manj pogosto, vse pomembne klice in plačila 

opravljamo preko internetnih povezav in čeprav se je zaradi vseh 

gospodinjskih opravil nekoliko povečala poraba električne energije in 

vode, na te spremembe sami lahko vplivamo.« 

Mogoče je to eden izmed odzivov Zemlje, ki nam sporoča, da moramo 

spremeniti svoje življenje. In, da bi živeli v čistem okolju in ohranili 

Zemljo tudi za prihodnje rodove, moramo zmanjšati sproščanje 

toplogrednih plinov.  

Zemlja nas potrebuje – in naša dejanja – za Dan Zemlje 2020. 

Tema letošnjega dneva Zemlje se glasi:  

PODNEBNE AKCIJE, zato ZA VSAK DAN V TEDNU ZEMLJE (20. - 24. 

aprila), SI IZBERI ENO NALOGO – AKCIJO in jo opravi. 

 

 



 

Preprosta dejanja, za katera naj nam ne zmanjka časa: 
 

1.SAMOOSKRBA s hrano; 

Naloga: posadi seme (avtohtone vrste) npr. redkvice (karkoli) in opazuj, 

pobiraj in zaužij. Četudi nimamo vrta so lončki in posode v katere 

sadimo lončnice tudi primerni. 
 

2. VARČEVANJE z energijo in vodo; 

Naloga: prezrači stanovanje vsaj trikrat za 5 min ali več, ugašaj 

luči in naprave, ki jih ne potrebuješ, tuširaj se in zapri vodo, ko 

umivaš zobe. 

Sodeluj v anonimni anketi:  

ANKETA O SVETLOBNEM ONESNAŽEVANJU 
 

3. VZGOJI DREVO/RECIKLIRAJ; 

Naloga: peške jabolk, limon, hrušk, katerekoli… mogoče avokada, 

posejaj, zalivaj, neguj in opazuj, mogoče vzgojiš pravo drevo. 

ALI 

iz odpadnega papirja izdelaj npr. podstavek, košaro, vazo, 

…ideje na spletu, v iskalnik vpiši: recycle paper craft. 

4. ŠIVANJE VREČK za večkratno uporabo/izdelava drugih tekstilnih 

izdelkov/RECIKLIRAJ plastične vrečke; 

Naloga: iz odpadnega blaga, stare majice, lahko izdelaš vrečko 

za sadje ali nakupovanje, blazino,… (šivaš lahko na stroj ali 

ročno), iz trakcev blaga lahko izdelaš pas, predpražnik, … ideje 

na spletu, v iskalnik vpiši: recycle old T-shirt craft. 

ALI 

iz več plastičnih vrečk lahko izdelaš košaro, novo nakupovalno     

vrečko, kolebnico, … ideje na spletu, v iskalnik vpiši: recycle plastic bag 

craft. 
 

 

http://www.mojaanketa.si/anketa/671885921/


5. POBIRANJE ODPADKOV; 

Naloga: na sprehodu, okrog hiše, okrog stanovanja, poberi odpadke in 

predmete, ki ne sodijo v naravo. Odloži jih v primeren zabojnik. 

 

AKCIJE, še nekaj od mnogih, ki jim lahko sledimo: manj KUPUJMO, 

KUPUJMO lokalno pridelano in sezonsko hrano, KUPUJMO izdelke s 

čim manj embalaže, JEJMO manj mesa, NE ZAVRZIMO HRANE, 

uporabljajmo čim več naravnih čistil, kozmetiko in sredstev proti 

zatiranju škodljivcev (izdelamo jih lahko sami), odpadke ustrezno 

ločujmo, gibajmo se na svežem zraku, poskrbimo za SPOŠTLJIVE 

ODNOSE. 

 

ZA OBELEŽITEV DNEVA ZEMLJE izdelaj, plakat v katerega vključi akcije, 

ki si jih izvedel in jih kratko opiši, nariši, prilepi, …, ali napiši spis, izdelaj 

strip, maketo, napiši pravljico, nariši karikaturo, napiši pesem, izdelaj 

lutke, … domišljija nima meja. 

Vse vaše izdelke shranite in ko bo čas (če ne v letošnjem pa v drugem 

šolskem letu), da se spet vidimo skupaj v šolskih klopeh bomo pripravili 

razstavo le teh in najboljše nagradili.  

 

"Naš modri planet 

 je najbolj čudovito možno naravno okolje.  

Njegovo življenje je naše življenje, 

 njegova prihodnost je naša prihodnost."  

( Dalaj Lama) 

 

HVALA vsem za sodelovanje!                                                  

                                                     Mentorica EKOŠOLE Vesna Katarinčič 

 


