
 
ENO DEŇ SADENIA STROMČEKOV – MIER JE ZELENÝ 

ENO program organizuje svoj tradi čný deň sadenia strom čekov v utorok 21. 
septembra 2010 . Toto sadenie strom čekov symbolizuje mier a kontinuitu života.  

 

Celosvetový deň sadenia stromčekov deťmi a mládežou sa uskutoční 21. septembra. Tento 
deň bol vyhlásený Organizáciou spojených národov ako Medzinárodný deň mieru. ENO deň 
sadenia stromčekov sa koná už od roku 2004 a ukázal sa úspešným. Táto udalosť je 
praktický spôsob ako zlepšiť environmentálne a globálne vzdelávanie. Spája deti celého 
sveta, aby sa zamerali na environmentálne problémy. A čo viac, táto udalosť podporuje 
výchovu k mieru a zvyšuje povedomie školákov o dôležitosti stromov a lesov v globálnom 
meradle. 
Sadenie stromčekov sa uskutoční všade na poludnie miestneho času. Prví začnú sadiť na 
ostrovoch Tonga  v Oceánii a ako sa Slnko a Zem budú otáčať, pripoja sa Ázia, Afrika 
a Európa. Neskôr chytia do ruky motyky v Severnej a Južnej Amerike a posledná oblasť, 
ktorá sa pripojí, budú ostrovy Samoa. Svet urobí pozoruhodný krok smerom 
k ekologickejšiemu a mierovému životu. 
Sadenie stromčekov nezostane osamotenou udalosťou, deti sa budú o stromčeky starať 
a pozorovať ich rast a vývoj aj v budúcnosti. Sadenie bude zdokumentované a účastníci sa 
budú môcť podeliť o skúsenosti. Zo sadenia stromčekov je možné urobiť malú slávnosť, 
ktorá zahŕňa slávnostný príhovor, a špeciálnu pieseň „Hi and ho, we plant trees“. Je možné 
zahrať aj špeciálnu hru pre tento deň, ktorá bola preložená do 40 jazykov. 
Táto udalosť je teraz veľmi špeciálna pre ENO program, lebo oslavuje svoje 10. výročie. 
ENO program začal s 50 školami  vo fínskej dedinke nazývanej Eno a za 10 rokov sa rozšíril 
do tisíciek škôl v 150 krajinách sveta. Milióny detí a mladých je zapojených spolu so svojimi 
učiteľmi a miestnymi komunitami. 
Naším cieľom je, aby sa zapojilo 10 000 škôl. Všetci sú srdečne pozvaní pripojiť sa k tejto 
akcii. Zaregistrujte sa, prosím, na našej webovej stránke do 14. septembra 2010. Detailné 
informácie a materiály tiež nájdete na tejto stránke. Vitajte medzi nami! 
 
ENO deň sadenia strom čekov: 
http://www.enotreeday.net 
 
viac informácií: 
Mr Mika Vanhanen, coordinator 
ENO-Environment Online 
mika.vanhanen@enoprogramme.org 
tel +358 40 5070725 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Environment Online – ENO is a global virtual school and network for sustainable development. It was 
founded in 2000 and is coordinated by ENO Programme Association based in Joensuu, Finland 
 
 
 



Prípravy: 
1. Saďte iba stromčeky, ktoré sú typické pre vaše podnebie a dominantným druhom vo vašom regióne.  
2. Vyberte si vhodné miesto pre stromčeky a vykopte jamy dopredu. 
3. Kontaktujte miestnych expertov a nájdite si sponzorov pre vaše priesady. 
4. Vyberte študentov, ktorí budú sadiť stromy. 
5. Pozvite miestne autority, aby sa sadenia zúčastnili s vami. 
6. Vyberte študenta, ktorý prednesie krátky príhovor (viď nižšie). 
7. Pripravte sa na fotenie a natáčanie počas sadenia. 
8. Pozvite iné školy a špeciálnych hostí, aby sa pripojili a prípadne jeden z nich môže predniesť krátku 
reč. 
9. Urobte si mapu sveta so všetkými zúčastnenými krajinami. 
10. Zapojte lokálne média (pozri nižšie). 
 
 

ENO DEŇ SADENIA STROMČEKOV 
Dátum: utorok 21. septembra 2010 
Čas:      o 12.00-12.30 miestneho času (alebo okolo poludnia) 
1. Choďte na miesto, kde budete sadiť a zhromaždite sa pri priesadách. 
2. Študent prednesie svoju reč. 
3. Študenti zasadia stromčeky spolu s dospelými (učiteľmi, miestnymi ľuďmi) 
4. ENO Pieseň sadenia stromčekov “ Hi and ho – we plant trees!” alebo hudba, tanec predvedené 
študentmi. 
5. Prejav vášho špeciálneho hosťa. 
6. Skupinová fotografia, kde všetci zúčastnení stoja pri stromčekoch. 
 
Doplňujúci materiál : Kvapky života (ENO hra ku dňu sadenia stromčekov): www.enotreeplay.net 

 
PO UDALOSTI: 
7. Napíšte krátku správu, v ktorej bude uvedené: 
a) Meno vašej školy alebo skupiny 
b) Vaše mesto 
c) Vaša krajina 
d) Počet účastníkov 
e) Jedna fotka z udalosti (iba jedna, pretože máme veľa účastníkov). 
f) Ak ste nahrali video klip, neposielajte nám ho, ale pridajte ho online (napr. Youtube) 
apridajte naň link v správe. My potom pridáme tento link na stránku spolu s vašou fotkou. 
8. Pošlite vašu správu cez mail na doleuvedenú adresu podľa kontinentov: 
 
• Africa: photosafrica@enoprogramme.org 
• Americas: photosamerica@enoprogramme.org 
• Asia & Oceania: photosasia@enoprogramme.org 
• Europe: photoseurope@enoprogramme.org 
 
9. Podeľte sa o svoje komentáre v knihe hostí na www.enotreeday.net 
10. Starajte sa o stromčeky a sledujte ich rast! 

 

 

 



 

MATERIÁL PRE TENTO DEŇ 
PREJAV 
Naše životné prostredie je pre nás dôležité. Nie iba lokálne, ale aj globálne po celom svete. 
Dnes je čas, aby sme sa zamerali na životné prostredie a mier. Urobíme tento špeciálny čin 
spolu s tisíckami škôl a mládežníckych skupín po celom svete. Dnes sadíme stromy spolu 
s našimi priateľmi na severe, juhu, východe aj západe. Prvé stromčeky sú sadené v Oceánii. 
Potom, nasledujúc Slnko, sadíme v Ázii, Európe a Afrike. Posledné stromčeky budú dané do 
zeme v Severnej a Južnej Amerike. Tisícky škôl v asi 150 krajinách sadia stromčeky s nami. 
Dnes je medzinárodný deň mieru. Organizácia spojených národov vybrala tému na tento rok 
„Mládež, mier a rozvoj“. Rozvojové ciele milénia (MDGs), ktoré majú byť dosiahnuté do 
roku 2015, je osem medzinárodných cieľov rozvoja, na ktorých sa dohodlo všetkých 192 
členských štátov. Zahŕňajú zníženie extrémnej chudoby, zníženie úmrtnosti detí, boj proti 
epidemickým chorobám ako je napr. AIDS a rozvoj globálneho partnerstva pre rozvoj. Všetky 
tieto ciele sú založené na predpoklade, že rozvoj musí byť pre mier. My, deti a mládež, 
prispievame našou časťou. 
Táto udalosť nie je ojedinelá, ale je súčasťou prebiehajúcej kampane za životné prostredie 
a mier. Až dodnes školy zasadili okolo 5 miliónov stromčekov v tejto kampani, ktorú 
organizuje Environment Online, globálna virtuálna škola a sieť pre trvaloudržateľný rozvoj so 
sídlom v Jonsuu, Fínsko. Súčasne oslavujeme aj 10. Výročie ENO programu. Začal sa v malej 
dedinke vo Fínsku a v súčasnosti zahŕňa milióny detí, mladých, učiteľov a rodičov. Sme hrdí, 
že sme jeho súčasťou. 
Strom je pre nás symbol. Pripomína nám prírodu a dôležitosť ochrany životného prostredia. 
Súčasne symbolizuje spoluprácu medzi školami po celom svete. Podporujeme kultúrnu 
diverzitu a toleranciu. A keďže dnes je medzinárodný deň mieru, označujeme tieto stromčeky 
ako stromčeky mieru. Dúfame, že budeme rásť spolu s nimi do budúcnosti a pre budúcnosť. 

Mier je zelený! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HI AND HO: WE PLANT TREES! / ENO TREE PLANTING SONG 
 
 
1. We need to save the forest 
This has to be our goal. 
For many different species 
It plays a major role 
We want to have some action 
Save life with our own way. 
This gives us satisfaction 
We celebrate today: 
Hi and ho 
We plant trees 
For environment 
And peace! 
North and South 
East and West 
Trees will grow 
High and low! 
Hi and ho 
We plant trees 
Want to see 
A lot of green! 
Grow with them 
And learn to live 
In peace and harmony. 

2. Now we have a chain of 
trees 
That runs around the globe. 
We understand each other 
Same language we spoke. 
We have made a difference 
And shared this special thing 
Now children of the world 
Let’s altogether sing: 
Hi and ho 
We plant trees 
For environment 
And peace! 
North and South 
East and West 
Trees will grow 
High and low! 
Hi and ho 
We plant trees 
Want to see 
A lot of green! 
Grow with them 
And learn to live 
In peace and harmony. 

 
 
Lyrics and music: Mika Vanhanen 
Môžete si ju stiahnuť na webe : www.enotreeday.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

V utorok budeme sadi ť strom čeky po celom svete. 
ENO program organizuje svoj tradi čný deň sadenia strom čekov v utorok 21. 
Septembre 2010. Toto sadenie strom čekov symbolizuje mier a kontinuitu 
života. 
Celosvetový deň sadenia stromčekov deťmi a mládežou sa uskutoční 21. septembra 2010. 
Tento deň bol vyhlásený ako Medzinárodný deň mieru.  
ENO deň sadenia stromčekov sa uskutočňuje od roku 2004 a ukázal sa úspešným. 
Naposledy táto udalosť inšpirovala deti v 5000 školách vo viac ako 100 krajinách. 
Dohromady bolo zasadených 450 000 stromčekov na oslavu tohto dňa. 
Táto udalosť je praktický spôsob ako zlepšiť environmentálnu a globálnu výchovu. Spája deti 
celého sveta, aby sa zamerali na problematiku životného prostredia. A čo viac, táto udalosť 
podporuje výchovu k mieru a zvyšuje povedomie školákov o dôležitosti stromov a lesov 
v globálnom meradle. 
Sadenie stromčekov sa uskutoční všade na poludnie miestneho času. Prví začnú sadiť na 
ostrovoch Tonga  v Oceánii a ako sa Slnko a Zem budú otáčať, pripoja sa Ázia, Afrika 
a Európa. Neskôr chytia do ruky motyky v Severnej a Južnej Amerike a posledná oblasť, 
ktorá sa pripojí, budú ostrovy Samoa. Svet urobí pozoruhodný krok smerom 
k ekologickejšiemu a mierovému životu. 
ENO organizuje dva takéto dni sadenia stromčekov, okrem 21. septembra je to aj 22. máj.  
Sadenie stromčekov nezostane osamotenou udalosťou, deti sa budú o stromčeky starať 
a pozorovať ich rast a vývoj aj v budúcnosti. Sadenie bude zdokumentované a účastníci sa 
budú môcť podeliť o skúsenosti. Zo sadenia stromčekov je možné urobiť malú slávnosť, 
ktorá zahŕňa slávnostný príhovor, a špeciálnu pieseň „Hi and ho, we plant trees“. Je možné 
zahrať aj špeciálnu hru pre tento deň, ktorá bola preložená do 40 jazykov. 
Environment Online – ENO je globálna virtuálna škola a sieť pre trvaloudržateľný rozvoj so 
sídlom vo Fínsku. Táto udalosť je teraz veľmi špeciálna pre ENO program, lebo oslavuje 
svoje 10. výročie. ENO program začal s 50 školami  vo fínskej dedinke nazývanej Eno a za 
10 rokov sa rozšíril do tisíciek škôl v 150 krajinách sveta. Milióny detí a mladých je 
zapojených spolu so svojimi učiteľmi a miestnymi komunitami. 
ENO  je koordinované ENO asociáciou so sídlom vo Fínsku. 
Pozývame médiá, aby sledovali sadenie strom čekov. 
Dátum: 21. september  2010 
Čas: 
Miesto, kde budú sadené strom čeky: 
Škola: 
Trieda: 
Eventuálni  spolupracujúci partneri: 
Kontaktná osobaa jej kontaktné informácie: 
Navštívte webovú stránku www.enotreeday.net pre viac informácií, obrázkov a videí ku tejto udalosti. 
---------------------------------- 
"Začnite robiť to, čo je potrebné; potom robte to, čo je možné; a zrazu budete robiť aj nemožné."          
– Sv.František z Assisi (1181─1226) 


