
 

V petek, 5. 6. je svetovni dan okolja. Letošnji svetovni dan varstva okolja, že 46. po vrsti, namenja 

glavno pozornost biotski raznovrstnosti oz. biodiverziteti. Hrana, zrak, voda in podnebje niso 

pomembni dejavniki samo za preživetje človeka, temveč tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti.  

Za ohranjanje biotske raznovrstnosti je med drugim pomembno ohranjati in vzdržno uporabljati 
oceane, morja in morske vire ter varovati in obnavljati kopenske ekosisteme, spodbujati njihovo 
trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, preprečiti degradacijo zemljišč. 
 
O okolju in skrbi zanj so razmišljali tudi učenci 2. razreda.  
Napisali so tole: 

Katja: Ljudje skrbimo za okolje slabo, ker se ne zavedamo, da si kupimo stvari, ki jih ne potrebujemo. 

Jaz ne mečem smeti v naravo in varčujem z vodo. 

Ožbej: Za okolje skrbim tako, da ne odlagam nevarnih smeti in odpadkov. Vsak dan pridem v šolo s 

skirojem. 

Julija: Ljudje skrbijo za okolje slabo, ker mečejo v morje različne odpadke. Jaz skrbim za okolje tako, 

da ločujem odpadke. 

Maša: Okolju pomagamo tako, da odpadke mečemo v prave zabojnike in ugašamo luči, ko je ne 

potrebujemo, pa da zapremo vodo, ko jo ne rabimo več. Da gremo domov in v šolo peš in čim 

manjkrat uporabljamo vozila. 

Tajra: Za okolje skrbimo tako, da ga ne uničujemo, da ne mečemo smeti, da varčujemo z vodo in 

elektriko. Za okolje skrbim tudi tako, da ne ubijam živali. 

Tisa: Ljudje res ne skrbijo dobro za okolje, ker v naravi puščajo strupene odpadke, dim od tovarn pa 

za okolje ni prav nič dobrodošel. Za okolje skrbim tako, da ločujem odpadke in varčujem z elektriko. 

Žan: Mislim, da ljudje slabo skrbijo za okolje, ker v naravo mečejo smeti. Jaz skrbim za naravo tako, 

da ne mečem smeti ampak jih pobiram. 

Nina: Jaz tako skrbim za okolje, da ne mečem odpadkov in ne trgam rož in ne ubijam muh in čebel in 

tudi os. Varčujem z elektriko in hodim domov peš. 

Erik: Za okolje skrbim tako, da ločujem odpadke in se manj peljem z avtom. 

Julija: Pobiram smeti in ne trgam trave. 

Zarja: Dobro skrbim za okolje ko posadim drevesa in ne kurim v naravi. 



Larisa: Za okolje skrbim tako, da ne vržem smeti na tla ampak v koš za smeti. 

BODIMO ZELENI: 

1. Varčujmo z vodo 

2. Hodimo peš 

3. Reciklirajmo 

4. Naj bo naš dom energetsko varčen  

5. Ugašajmo luči 

 

 

 


