
POZVÁNKA NA ENO DEŇ SADENIA STROMČEKOV 

2010 – BIODIVERZITA JE ŽIVOT 

 

       

 

ENO program pozýva školy, deti a mládežnícke skupiny sadiť stromčeky 

pre biodiverzitu a trvaloudržateľnú budúcnosť. Náš ENO deň sadenia 

stromčekov sa uskutoční celosvetovo 21. mája 2010  v 150 krajinách. 

V ten istý deň budeme oslavovať Svetový deň biologickej diverzity a Rok 
biodiverzity 2010. 

Zamerajme sa na ochranu biodiverzity a naliehavosť našich výziev do 

budúcnosti. Je čas na činy. My urobíme našu časť a zasadíme 

stromčeky. 

 Prvé stromčeky budú zasadené na poludnie v Oceánii. Sledujúc slnko, 

ďalšie nové stromčeky budú sadiť v Ázii, Európe a Afrike. Nakoniec táto 
stromčeková reťaz dorazí do Amerík. Zem sa otočí okolo svojej osi 

a nové stromčeky nájdu svoj domov. 

Ako sa zapojiť? Najprv registrujte svoju školu/skupinu online do 1. mája 

2010. Každá zúčastnená škola/skupina dostane certifikát. Prosím, 

nájdite si inštrukcie, viac informácií a materiál (našu hru, pesničku atď.) 

na tento deň na webe.  
Environment online – ENO – je globálna virtuálna škola a sieť pre 

trvaloudržateľný rozvoj. Školy celého sveta študujú tie isté 

environmentálne témy, robia konkrétne skutky pre životné prostredie 

a delia sa o svoje poznatky so svojím okolím a celým svetom na tomto 

webe. Asi 5000 škôl v 150 krajinách sa zúčastňuje týchto aktivít. ENO 

program začal pred 10 rokmi  a jeho ústredie je vo Fínsku. 
 

ENO Tree Planting Day 2010 ( ENO deň sadenia stromčekov) : 

http://www.enotreeday.net 

 
Pre viac informácií kontaktujte : 
Mr Mika Vanhanen, riaditeľ 
ENO-Environment Online, tel +358 40 5070725 

mika.vanhanen@enoprogramme.org 

http://www.enotreeday.net/


PRÍPRAVY 

1. Saďte iba miestne druhy stromov, typické pre vašu klímu  

a dominantné druhy stromov vo vašom regióne. 

2. Zožeňte si sadeničky stromčekov od miestnych pestovateľov a nájdite 

si na ne sponzorov. 

 3. Vyberte vhodné miesta pre stromčeky a  dopredu vykopte jamy. Ak 

budete potrebovať pomoc, kontaktujte miestnych expertov.  
4. Nájdite študentov, ktorí budú sadiť stromy. 

5. Pozvite ľudí z vašej komunity, aby sa tiež zúčastnili. 

6. Vyberte študenta, ktorý prednesie krátku reč (viď ďalej). 

7. Pripravte sa na fotografovanie a natáčanie na kameru počas tejto 

udalosti. 

8. Pozvite iné školy a miestne autority aby sa pripojili k tejto akcii, jeden 
z nich by prípadne mohol predniesť krátky príhovor k tejto udalosti. 

9. Na vašej škole urobte mapu sveta so všetkými krajinami zahrnutými 

v sadení stromčekov. 

10. Zapojte aj lokálne médiá (použite návrh uvedený nižšie). 

 

ENO TREE PLANTING DAY (deň sadenia stromčekov) 2010 
- Biodiverzita je  život. 

Dátum: piatok , 21.mája 2010 

Čas:  o 12.00-12.30 vášho miestneho času (alebo neskôr/skôr v tento 

deň) 

1. Choďte na miesto, kde budete stromčeky sadiť a postavte sa okolo 

priesad stromčekov. 
2. Vybraný študent/študentka prednesie krátky príhovor. 

3. Študenti zasadia stromčeky spolu s miestnymi ľuďmi. 

4. Prípadný ďalší príhovor od miestnych autorít. 

5. Ďalší ľubovoľný program, napr. hra  The Drops Of Life (Kvapky 

života) alebo hudba/tanec. 
6. Urobte spoločnú fotku, kde budú študenti a diváci okolo zasadených 

stromčekov. 

 

    

 



PO SKONČENÍ 

1. Zanechajte správu v našej knihe hostí na webe. 

2. Prosím, pošlite krátku správu vrátane  

a) mena vašej školy alebo skupiny 

b) vášho mesta 

c) vašej krajiny 

d) počtu účastníkov 
e) priložte iba jednu fotku z tejto vašej udalosti (nie viac pretože máme 

2000 škôl) 

3. Pošlite vašu správu a fotku na nasledujúcu emailovú adresu: 

Ak ste z Európy: photoseurope@enoprogramme.org 

Ak ste z Afriky: photosafrica@enoprogramme.org 

Ak ste zo Sever.alebo Juž.Ameriky: photosamerica@enoprogramme.org 
Ak ste z Ázie alebo Oceánie: photosasia@enoprogramme.org 

4. Nahrajte video klip, dajte ho online (ako Youtube) a pošlite link (nie 

video) na videos@enoprogramme.org . My uvedieme tieto linky na 

webovú stránku tejto udalosti. Fotky budú dostupné neskôr v našich 

online albumoch. 

5. Nezabudnite sa starať o svoje stromčeky! 
 

MATERIÁLY NA TENTO DEŇ 

PREJAV NA TÚTO UDALOSŤ 

Naše životné prostredie je pre nás dôležité. Nie len miestne, ale 

celosvetovo. Dnes je čas zamerať sa na životné prostredie a biodiverzitu. 

Urobíme to spolu so školami, deťmi a mládežou po celom svete. Dnes 

zasadíme stromčeky s našimi „zelenými“ priateľmi z východu, západu 

severu aj juhu. Stromy sa začnú sadiť v Oceánii a potom, nasledujúc 

Slnko, v Ázii, Európe a Afrike. Posledné stromčeky budú zasadené 
v Severnej a Južnej Amerike. Tisícky škôl v 150 krajinách dnes sadia 

stromčeky spolu s nami. Tento jeň je organizovaný Environment Online - 

ENO, globálnou  virtuálnou školou a sieťou pre trvaloudržateľný rozvoj, 

založenou vo Fínsku. 

Strom je pre nás symbol. Po prvé, pripomína nám dôležitosť prírody 

a environmentálnej ochrany. Po druhé, symbolizuje našu spoluprácu 
medzi školami po celom svete. 

Oslavujeme medzinárodný rok biodiverzity. Biodiverzita znamená 

rôznorodosť života na Zemi. Je nevyhnutnou pre udržanie prirodzených 

živých systémov alebo ekosystémov, ktoré nám poskytujú potravu, 

palivo, zdravie, bohatstvo a ďalšie životné služby. 

Ľudia sú tiež súčasťou biodiverzity a majú moc chrániť ju alebo ničiť. 
V súčasnosti činnosť ľudí ničí biodiverzitu v alarmujúcom meradle. Tieto 

straty sú nereverzibilné, ochudobňujúce nás všetkých a ničia podporné 



systémy pre život, na ktoré sa my spoliehame. Ale môžeme tomu 

zabrániť. Potrebujeme uvažovať o našich činoch, aby sme chránili 

biodiverzitu a zamerať sa na naliehavé výzvy, ktoré sú pred nami. 

Teraz je čas konať. Dúfame, že budeme rásť spolu s našimi stromčekmi 
v ústrety lepšej budúcnosti. Biodiverzita je náš život. 

 

ČLÁNOK DO TLAČE 

Školy sadia stromčeky v rámci neobyčajnej udalosti! 

Naša škola/skupina bude organizovať špeciálny deň 21. Mája 2010. 

Budeme sadiť stromčeky spolu s inými školami na celom svete.Prvé 

stromčeky budú zasadené na poludnie v Oceánii. Sledujúc slnko, ďalšie 

stromčeky budú sadené v Ázii, Európe a Afrike. Nakoniec táto reťaz 

stromčekov dosiahne Severnú a  Južnú Ameriku. 
Táto udalosť je veľký úspech. Minulý rok viac ako 5000 škôl v 127 

krajinách zasadilo 300 000 stromčekov počas tohto dňa. 

Sadenie stromčekov je pre nás dôležité. Pripomína nám dôležitosť 

prírody a environmentálnej ochrany a súčasne je aj symbolom 

medzinárodnej spolupráce. Keďže tento deň je tiež známy ako svetový 

deň biodiverzity, chceme sa zamerať na dôležitosť biodiverzity.  
Potrebujeme uvažovať o našich činoch, aby sme chránili biodiverzitu 

a zamerať sa na naliehavé výzvy, ktoré sú pred nami. Teraz je čas 

konať.  
Tento deň je organizovaný ENO-Environment Online, globálnou  

virtuálnou školou pre environmentálne povedomie a trvaloudržateľný 

rozvoj. Školy na celom svete tú istú environmentálnu problematiku 

a delia sa o zisťované výsledky v ich okolí aj celosvetovo na webe. Témy 

zahŕňajú napr. lesy, vodu, klimatické zmeny, ekologickú stopu a  kultúrne 

témy. Na týchto aktivitách sa zúčastňuje asi 5 000 škôl v 150 krajinách. 

ENO program začal pred 10 rokmi a jeho ústredie je vo Fínsku. 

 
ENO Tree Planting Day 2010 

http://www.enotreeday.net 

 

                                                                                 

http://www.enotreeday.net/

