
Deň Zeme 

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne 

koná 22. apríla. 

Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa 

konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a 

oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky 

motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia 

životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných 

riešeniach. V poslednej dobe bola niekoľkokrát vyslovená 

myšlienka, že by sviatok bolo lepšie posunúť na letný 

slnovrat, pretože by pekné počasie prilákalo viacej ľudí. 

Nezdá sa však pravdepodobné, že by sa našla vôľa meniť už 

zabehnutý dátum. 

História 

 

História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1996, keď 

predovšetkým John McConnell začal volať po vzniku 

medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i 

vlajku Dňa Zeme. Prvý Deň Zeme bol oslávený v San 

Franciscu. Táto oslava bola pravdepodobne myslená nielen 

ako ekologicky zameraný sviatok, ale aj ako ľavicovo 

orientovaný happening bojovníkov proti 

. Kampaň s týmto sviatkom spojená, si kládla za cieľ preniesť 

otázku ekológie do politických kruhov. Cieľom bolo zvýšiť 

energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať 

obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia mala veľký ohlas práve 

medzi študentami. Pre prvú oslavu dňa 22. apríla 1970 bol, 
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zrejme nevedome, vybraný deň 100. narodenín Vladimíra 

Iľjiča Lenina. 

OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (1971). V roku 

1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22. apríl sa stal 

Medzinárodným dňom zeme .  

V našej škole sa na deň zeme robia tieto aktivity: 

a) Kreatívne využitie odpadu 

b) Kvíz ku dňu Zeme 

c) Sledovanie filmov s environmentálnou tematikou 

d) Hra s ekologickým pojmami 

e) environmentálne testy 

f) Písanie esejí na enviro tému  

g) Úprava okolia školy a ihriska 

.................................................................................... 
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