
Nenehno razmišljanje o stvareh, ki bi jih radi razumeli, ustvarja mogočno reko, 

polno želja in hotenj po vedeti. Z njo namakamo svoje puščobne pokrajine, na 

katerih včasih vzklije seme in zraste drevo novih spoznanj. 

 

SVETOVNI DAN MIRU – sajenje dreves 

 

21. september  je organizacija Združenih narodov (OZN) izbrala za dan miru. Zato smo na OŠ Domžale 

v sredo, 21. 9. 2011, skupaj s 1000 šolami iz 150 držav po svetu, posadili drevesa miru. Ta akcija, ki jo 

je organizirala organizacija Environment Online, poteka že vrsto let, in skupaj smo že posadili 5 

milijonov dreves. Akcija temelji na tem,  da bi z osveščanjem zmanjšali : revščino, lakoto, bolezni in 

nemire po vsem svetu. V dokaz,  da se tega zavedamo in želimo pomagati, smo že drugo leto zapored 

na naši šoli sodelovali pri tem projektu. Po koncu  pouka smo se zbrali učenci 7.,8. in 9. razredov, ki 

obiskujemo izbirni predmet okoljska vzgoja, in vse pripravili za ta dogodek.  

Najprej je imel uvodni govor gospod ravnatelj dr. Branimir Černohorski. Nato sta učenca Sara Lekan 

in Aleks Pirš vsem zbranim povedala za kaj smo se sploh zbrali in kakšen je naš namen. Sledil je govor 

župana g. Tonija Dragarja, ki je pohvalil našo prizadevnost in povedal, da so v Občini Domžale  vse 

šole(7) in vrtca (2) že eko šole in eko vrtca, na kar smo lahko ponosni.  Nato je imel govor še 

nacionalni koordinator eko šole, mag. Gregor Cerar.  

Sledile so misli o naravi in miru, ki so jih učenci prebrali. Pevski zbor učencev iz 5.c in učencev iz 

sedmih razredov  je zapel pesem Mika Wahinela, ustanovitelja te akcije : Hi and ho we plant trees, na 

violino je zbor spremljal Gašper Golja.  

Nato je sledilo sajenje dreves, ki se je začelo točno ob določeni uri po vsem svetu, najprej v Oceaniji 

nato v Aziji, Evropi, Afriki in na koncu v Ameriki.  Naša šola je posadila tri različna drevesa, ki so nam 

jih darovali: Arboretum Volčji potok, Drevesnica Strgar Črnuče ter Cvetličarna Vesel iz Domžal, za kar 

se jim iskreno zahvaljujemo. Za izkop lukenj za sajenje dreves se zahvaljujemo podjetju Jelen iz 

Mengša. 

Ko so učenci, ob pomoči g. ravnatelja, g. župana in g. nacionalnega koordinatorja eko šole posadili 

drevesa, so jih učenci podaljšanega bivanja obložili s kamni na katere so odtisnili svoje roke, kot 

simbol povezanosti in sodelovanja. 

Zaslužne za prireditev ob sajenju dreves so učiteljice: Maja Juvan, mag. Katarina Vodopivec Kolar, 

Lucija Brezovar in Katica Pantner. 

 

Napisali : Maša & Tjaša Bahovec 

 

 


