OB DNEVU ZEMLJE – zelena pošta učencev 7. b-razreda
Učenci 7. b razreda so svojim sošolcem ob dnevu Zemlje pisali pisma in v njih izrazili svojo skrb
do varovanja našega planeta in podali tudi nekaj zanimivih predlogov za ohranitev čistega okolja.
Pred vami je nekaj pisem in dobrih idej. Učencem se za sodelovanje zahvaljujem. (M. K.)

Živijo Jakob,
veš da bomo čez dva dni, torej 22. 4. 2020

Zemljin dan. Če ti pa zato ni mar, se vsaj

praznovali dan Zemlje. Upam, da ti to veš,

spomni name, kako sem ti našteval te

saj je ta dan za naš planet še kako poseben.

prečudovite predloge.

Letos bo sicer potekal bolj v znamenju

Lep pozdrav iz Gameljn.

epidemije, vendar nič zato. Doma lahko

Tilen Maček, 7. b

skupaj z družino to vseeno praznujete. Zate
imam več predlogov, kako obeležiti ta dan,
npr. če si dober slaščičar, speči torto v obliki

Ojla,

Zemlje, če si bolj gledališki tip človeka,

ali veš, da je 22. 4. svetovi dan Zemlje?

naredi predstavo, katere rdeča nit je Zemlja,

Mislim, da bi morali vsi to vzeti bolj resno,

če si likovni oz. tehniški tip, naredi maketo

saj je Zemlja vedno bolj onesnažena. Groza,

v obliki Zemlje, če imaš doma kak

kaj počnejo v nekaterih državah. Smeti

inštrument, zaigraj pesem Zemlja pleše, če

mečejo kar povsod, kjer se jim zljubi (ne

rad vrtnariš, na vrtu posadi kakšno rastlino,

pravim, da tudi kje v Sloveniji ni tako), v

če si nadobuden matematik oz. fizik,

zrak spuščajo strupene pline in s tem

izračunaj velikost Zemlje, če imaš možnost,

škodujejo

izvedi kakšen poskus z zemljo, če bi rad

življenjski prostor ... V Sloveniji je največji

naredil kaj dobrega za naš planet, naredi en

problem metanje kosovnih odpadkov v

ukrep za zmanjšanje toplogrednih plinov, če

naravo. Prav grozno. Nekatere živali so zato

si vešč anglist, preberi kakšen znanstveni

že izumrle. Jaz se že trudim, da tega ne

članek o Zemlji v angleščini, če ti je

počnem. Prejšnji teden sem na asfaltu našla

novinarstvo zelo všeč, napiši kakšen članek

skoraj čisto polno Cedevito, nisem si mogla

o dnevu Zemlje oz. o Zemlji in mi ga pošlji,

pomagati, da je ne bi pobrala in vrgla v

če rad plešeš, se spomni Zemljin ples. To je

smeti. Prosim, pošlji mi tvoje mnenje o tej

bilo nekaj mojih predlogov za dan Zemlje.

stvari.

Če ti nič od tega ni všeč, mi piši in se lahko
spomnim še česa, s čimer bi obeležil

Sara

okolju,

živalim

krčijo

Pozdravljen/a, .............!

Živijo, Niki!

Danes ti pišem, saj bo kmalu 22. april –

V sredo (22. aprila) bo dan Zemlje. Jaz

svetovni dan Zemlje.

menim, da veliko preveč ljudi onesnažuje

Ne razumem ljudi, ki onesnažujejo naravo,

našo naravo. Morali bi jo ohranjati, ne pa

saj le-tem to ne koristi, naravi pa zelo škodi.

uničevati! Saj ne rečem, da se to dogaja le

Poleg tega pa ni prav nič težko odpadkov

drugod po svetu. Tudi v Sloveniji se to

vreči v pravilne smeti, da se lahko

dogaja. Ko se takole sprehajam v gozdu in

reciklirajo. Mislim, da bi ljudje morali bolj

vidim razne smeti, postanem kar jezna na

paziti na naravo in spoštovati njene danosti

ljudi! Kako so lahko tako nerazumni?! Po

(reke, rastline...). Čiste vode namreč zaradi

mojem bi morali kmalu po tem virusu

onesnaževanja ni več na pretek.

narediti še kakšno čistilno akcijo (kot tisto z

Morali bi najti tudi rešitev za prekomerno

naslovom Očistimo Slovenijo!). Kaj praviš?

onesnaževanje s tovarnami, avtomobili in

Kaj pa ti meniš o tem? Ali se strinjaš z

drugimi onesnaževalci zraka. Te namreč

mano?

segrevajo ozračje in s tem talijo izjemno
stare ledenike.

Lepo se imej še naprej!

Kaj misliš ti? Prosim, odpiši mi in povej

Sara

svoje mnenje o onesnaževanju okolja.
Pozdrav, Niki
Dragi Matic,
Pozdravljena,
pišem ti zaradi tega, da te spomnim na dan

ali dobro praznuješ dan Zemlje? Upam, da

Zemlje. Prosim, da pobiraš odpadke. In ne

si šel kaj ven na zrak in užival v gozdu z

pozabi reciklirati svojih smeti. To prosim

družino.

upoštevaj, ker to veliko pomeni okolju. Če

Jaz sem šel pohajkovat po hribih z družino.

se spomniš, lahko kupiš sadiko drevesa in jo

Celo odločil sem se, da uredim vrt, posadil

posadiš v kakšen gozd. Če vidiš koga, ki

sem veliko zelenjave (zelje, korenje ...).

smeti, ga kar opomni, da to ni prav. Če bi se

A veš, da sem slišal, da če greš sam v gozd

tega vsak držal, ti tega ne bi pisal. Raje pojdi

za ta praznik, da se potem čisto drugače

v službo s kolesom, kot pa z avtom.

počutiš? Jaz sem to naredil in se res počutim

Če moraš nekam dlje, pa pojdi z avtobusom.

bolj veselo.

Naj bo vsak dan – dan Zemlje.

Upam, če boš to naredil, da se boš počutil

Pozdrav, Luka

veselo.

Komaj čakam, da se bomo dobili in še

Živijo.

skupaj praznovali, veselim se tudi slaščice,

Danes ti bom predstavil dan Zemlje. Ta dan

ki jo bo naredila moja sestra.

se praznuje 22. aprila in je namenjen

Namignila mi je, da bo nekaj sadnega.

ozaveščanju varovanja Zemlje. Leta 1970

Želim ti vesele praznike in veliko sreče.

so v Ameriki prvič začeli s praznovanjem
tega dne zaradi izlitja olja v Kaliforniji.

Lep pozdrav
Gaber
Živijo,
to sporočilo ti pišem, ker bomo 22. 4. 2020
praznovali dan Zemlje.
Vsi se moramo zavedati, kako pomemben je
ta praznik, zato ti v duhu tega tudi pišem to.
Zate imam par predlogov, kaj lahko narediš,
da izkažeš spoštovanje temu dnevu. Doma
lahko narediš polno zanimivih stvari ali pa
narediš kaj koristnega za okolje. Moje ideje
so: npr. posadi novo rastlino, če greš kam,
pojdi s kolesom. Doma lahko kaj spečeš iz
naravnih sestavin. Lahko narediš govorni
nastop pred družino in jih ozavestiš o tem

Meni se zdi, da danes manj skrbimo za naše
okolje. Naredimo vse bolj na hitro,
kupujemo bolj poceni izdelke, saj nam je
bolj pomembna cena kot pa kvaliteta in
čistoča okolja. Vsi bi imeli svoj avto in se
peljali z njim po svojih opravkih, ker pa
največ avtov poganjajo fosilna goriva, s tem
zelo onesnažujemo okolje. Ampak to lahko
popravimo tako, da se vsi skupaj peljemo z
enim avtom, avtobusom ali pa z električnim
avtomobilom. Zato lahko tudi ti pomagaš in
vprašaš starše tvojega sošolca, če lahko
zapeljejo na trening tudi tebe. Imam pa še
en predlog. Kupite električni avto in boste
manj onesnaževali okolje.

dnevu. Lahko pa se preprosto potrudiš čim

Zdaj veš nekaj o dnevu Zemlje in upam, da

manj onesnaževati. Zaradi onesnaženosti

boš tudi ti pomagal.

uničujemo naš planet, veš, da zdaj med

Lep pozdrav

epidemijo, ko sta se industrija in promet
ustavila, so razmere v nekaterih državah
veliko boljše in to je dobra stran epidemije.
Hvala, da si prebral to sporočilo in še naprej
ostani vzoren in prijazen do okolja.
Lep pozdrav
Jakob

Nejc

