TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JASENOVAC,
OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC, PODRUČNA ŠKOLA PUSKA
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA JASENOVAC,
PROGRAM DNEVNOG BORAVKA JASENOVAC
I UDRUGA UMIROVLJENIKA JASENOVAC

u zajedničkoj akciji za
Dan planeta Zemlje
Dan planeta Zemlje
22. travnja 2012.

Dan planeta Zemlje
ove se godine obilježava
po 41. put

20. travnja 2012. godine (petak) u 12,00 sati
u centru Jasenovca
Želimo skrenuti
pozornost na opasnost od globalna zagađenja
koja prijete našem životu na Zemlji
te tako svojim zajedničkim doprinosom
pokazati budnu svijest i odgovornost
prema čistom okolišu i prirodi.
Program:
SLANJE PORUKA NA BALONIMA- Eko poruke svijetu
ŠARIJADA - ispred crkve svetog Nikole i BDM u Jasenovcu
BICIKLIJADA - na ruti Jasenovac-Košutarica-Jasenovac,

Naš moto je zdrav pojedinac, preduvjet zdravog okoliša.
Zaštita okoliša postala je svima važna, a svjesnost o tome razvija se od malih nogu.
Stoga na ovaj dan se podsjećamo na značaj očuvanja prirode i okoliša u kojem živimo.

U PETAK 20.04. 2012. GODINE SE OBILJEŽAVA SVJETSKI DAN PLANETA ZEMLJE.
NEKA SVATKO NAPIŠE BAREM JEDNU EKO PORUKU ZA DAN PLANETA ZEMLJE.
MI STANOVNICI OVOG PLANETA, ZNAMO DA JE ZRAK PUN PLINOVA IZ TVORNICA,
RIJEKE SU PUNE OTPADA I SVE JE VIŠE OZONSKIH RUPA.
TO ZA ČOVJEKA, ŽIVOTINJE I PRIRODU NIKAKO NIJE DOBRO.
ZATO, AKO PRIJE NISTE, POKUŠAJTE BAREM NA JEDAN DAN DA POMOGNETE
PLANETU ZEMLJI.
TREBAMO VIŠE OBRATITI PAŽNJU NA NAŠ PLANET I TAKO MU POMOGNEMO,
A NE DA GA JOŠ VIŠE ZAGAĐUJEMO.
ZATO:
ZEMLJU TREBAMO JE DA BISMO SE IGRALI, SKAKALI, UŽIVALI I ŽIVJELI.
MI TREBAMO ZEMLJU, A ONA NE TREBA NAS!

Eko poruke:
U neposječenoj šumi radosno cvrkuću male i velike ptice.
Samo u bistrom potočiću veselo plivaju srebrne ribice.
Očuvajmo naše lijepo more od zagađenja jer nas ono hrani.
Sakupljajmo stari papir radi recikliranja i tako ćemo sačuvati naše šume.
Za svako odsječeno drvo posadi dva nova.
Priroda je sve na svijetu što je vrijedno!
Budemo li čuvali šume, more, zrak, to jest prirodu, uljepšat ćemo svakom život.
Svijet traži čistoću i ljepotu.
Ako je čuvamo, ne samo da ćemo drugima uljepšati život nego i samome sebi.
Ako udišemo svjež i čist zrak duže ćemo živjeti.
Zemlju trebamo čuvati za djecu koja će se tek roditi.
Kada govorimo o Hrvatskoj i ekologiji nekako se najprije sjetim mora i njegova plavetnila.

Kapetani nemojte prevrtati brodove, rasipati naftu u naše more.
Čuvajmo morsko plavetnilo.
Mislim i na naše parkove.
Ne gazite nasade!
Skupljajte za sobom smeće!
Neka parkovi budu od trave zeleni, od cvijeća šareni.
Tvorničari pazite što izlazi iz vaših dimnjaka!
Naša mala pluća trebaju kisika.
Svi volimo Hrvatsku i nastojmo je održati čistom
Da bi Zemlja bila čista moramo se potruditi svi, mali i veliki.
Treba se saditi što više cvijeća i drveća, paziti kako i kuda bacati smeće i otpatke,
čuvati od zagađenja potoke, rijeke i mora.
Ja pridonosim čuvanju planeta Zemlje tako da sakupljam plastične i staklene boce, stari papir
i novine, ne trgam cvijeće.
Prirodu trebamo čuvati i ne zagađivati je jer ćemo tako ljepše i zdravije živjeti.
Priroda ne treba nas nego mi nju pa neka potoci i rijeke budu čisti, livade pune šarenog cvijeća,
a šume zelene i pune šumskih životinja. Samo će tako ljudi i priroda biti sretni.
Željela bih da cvijeće ne vene, zbog smeća koje žalosti i mene.
Željela bih da na Zemlji nema smeća, već mnogo cvijeća.
Poruka ljudima cijelog svijeta čuvajte prirodu našeg planeta.
Ne zagađujte šume i polja.
Čuvajte rijeke i mora.
Sadite cvijeće i drveće, jer čista priroda je zdravlje i život.
ZEMLJU TREBAMO JE DA BISMO SE IGRALI, SKAKALI, UŽIVALI I ŽIVJELI.
MI TREBAMO ZEMLJU, A ONA NE TREBA NAS!

