
SAJENJE DREVESA OB PRAZNOVANJU DNEVA MIRU 
 
22. septembra 2008 smo v počastitev svetovnega Dneva miru posadili mlado 
lipo. Dogodek so spremljali UNESCO predstavniki oddelkov, šolski pevski 
zbor, ki je zapel dve pesmi, ravnateljica in posebna gostja, podžupanja Občine 
Domžale, ga. Andreja Pogačnik Jarc. Naša poslanica svetu ob Dnevu miru se 
glasi:  
Mir je kot plamen ognja, vedno niha. 
Mir je pot, ki te pripelje do srečnega konca.  
Peace is like a fire flame, it's swinging. 
Peace is the right way to reacing a happy ending.  
 
Več ... 
 
 

 
Povezovalca programa sta bila Špela in Klemen: »Letos že petič sodelujemo v 
svetovnem dogodku sajenja drevesa v počastitev Dneva miru. Mednarodno 
akcijo organizira Environment Online – to je svetovna mreža šol za razvijanje 
okoljske zavesti in sonaraven razvoj, ki jo vodi šola na Finskem. Pred petimi leti 
je v tej svetovni akciji sodelovalo 68 držav, danes pa jih sodeluje 120. Povsod 
mladi sadijo drevesa ob 12. uri po lokalnem času. France Prešeren bi danes 
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lahko dejal: ... »da koder Sonce hodi, prepir iz sveta je pregnan« – saj mladi 
sadijo drevesa, ozelenjujejo naš planet in proslavljajo Dan miru povsod, »koder 
Sonce hodi«. Skupaj bomo letos v okviru te svetovne akcije posadili en milijon 
dreves.« 
 
 
 

 
 
Vse prisotne učence, UNESCO predstavnike oddelkov,  je pozdravila 
ravnateljica, ga. Milena Vidovič: »V okolici šole je še zadosti prostora za 
drevesa. Da bo okolica šole čim bolj zelena, bomo posadili še več dreves.« 
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V imenu Občine Domžale je prireditev pozdravila podžupanja, ga. Andreja 
Pogačnik Jarc: »Lepo je biti udeleženec dogodka, ki se dogaja v istem dnevu po 
šolah na vsem svetu...«  
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Šolski pevski zbor je zapel UNESCO himno: 

Naše misli neskončne so, brezmejne kakor nebo, 
sanje naj pričarajo iz pesmi stkano mavrico 

in ta melodija je napev otroških želja,  
ki soncu širi krila, na njih naj ponesem te tja,  

kjer je sreča doma. 
U – N – E – S – C – O , up to the sky we can go! 

U – N – E – S – C – O , love to the people we show!  
 
 
Nato je Klemen prebral pesem o prijateljstvu, ki sta jo napisala Tara Horvat in 
Maja Flis iz 5. B. 
 
PRIJATELJSTVO 
Prijateljstvo je,  
ko imaš nekoga rad,  
se z njim dobro razumeš  
in ga nikoli ne izdaš.  
Vsakič mu stojiš ob strani  
in tvoj prijatelj te vedno brani,  
te spoštuje  
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in se nikoli na tvoj račun ne posmehuje. 
 Če prijateljstva ni,  
NI PRIJATELJSKIH DNI IN NI 
SUPER SKRIVNOSTNIH NOČI.  
 
 
 
 

 
 
Predstavnika učencev sta posadila mlado lipo. Najprej je za lopato poprijela 
Manca. Špela in Klemen: »Naši predniki so že v antičnih časih sadili lipe, na 
krajih, kjer so se zbirali starešine na vaških zborih. Množično sajenje lip po 
vaseh se je nekoliko umirilo po času Karantanije. Moramo vedeti, da lipa doseže 
starost do 1000 let. Nova generacija lip je zacvetela v času turških vpadov. 
Sadili pa so jih kot simbol zmage nad Turki. Najstarejša lipa na Slovenskem je 
Najevska lipa pri Črni na Koroškem. Stara naj bi bila kar 770 let. Njen obseg v 
prsni višini znaša 12,5 metra. Tudi v bližnjem grobeljskem drevoredu 
prevladujejo lipe in lipovci. Najdebelejša ima obseg pet metrov.« 
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Delo je nadaljeval Mark. Pevski zbor je med tem odpel znano pesem Lipa 
zelenela je. 
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Hišnik Martin Cerar je zalil posajeno drevo. Špela in Klemen: »Lipa 
(znanstveno ime zanjo je Tilia) je rod dreves z mehkim lesom in z listi srčaste 
oblike. Danes je mlada lipa visoka 240 cm. Želimo si, da bi rasla v miru in bila 
čim bolj zdrava. Tudi naši Zemlji  želimo, da bi bila zdrava – le tako bomo 
zdravi tudi mi – in da bi na njej živeli v miru.« 
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 
 
Posebna komisija, ki je izbirala misli in pesmi učencev o miru, je za našo 
današnjo poslanico svetu izbrala misel Patricije Vamplin. Patricija jo je sama 
prebrala prisotnim.  
 
Mir je kot plamen ognja, vedno niha. 
Mir je pot, ki te pripelje do srečnega konca.  
Ali v angleščini: 
Peace is like a fire flame, it's swinging. 
Peace is the right way to reacing a happy ending.  
 
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 
 
Klemen: »Naj vas mimogrede spomnim, da so na spletni strani ENO dostopne 
vse slike in video posnetki iz prejšnjih let. Med njimi je tudi naš lanskoletni 
video posnetek, v katerem smo posadili bor in se obenem spominjali posledic 
naravne nesreče v Železnikih in v Kropi.«  
 
Špela prebere pesem Varuj okolje, ki sta jo napisala Kristjan Lavrač in Anže 
Kovačič iz. 5. B. 
 
VARUJ OKOLJE 
Varovanje okolja je pomembna stvar. 
Kdor ga ne varuje, 
 ga okolje kaznuje. 
Naredi cunami ali orkan  
ali pa strela udari v TV ekran.  
Potem pa gasilci hitijo,  
da naš TV pogasijo.  
Če pride orkan,  
brezglavo bežimo stran.  
Če cunami po morju divja,  
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se z barko na drugo stran sveta  
priti ne da.  
KDOR OKOLJE VARUJE,  
GA NARAVA NE KAZNUJE.  
 
 
 

 
 
Klemen: »S to mislijo zaključujemo našo slovesnost. Preden se vrnemo v 
razrede, vas prosim, da naredimo skupinski posnetek.«  
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