
DREVO MIRU 

V torek, 21. 9. 2010, smo vse ENO šole iz 150 držav vsega sveta sadili drevesa miru. Sajenje 

drevesa simbolizira mir in kontinuiteto življenja. Globalno  sajenje drevesa poteka 21. 

septembra,  ker so ta dan Združeni narodi  proglasili za svetovni dan miru. Akcija poteka že 

od leta 2004.  Zadnjega sajenja se je udeležilo 5000 šol iz več kot 100 držav. Udeleženci so 

skupaj posadili  približno 450 000 dreves.  Dogodek je praktični primer razširjanja 

okoljevarstvenega in globalnega učenja, spodbuja učenje za mir in dviguje naše zavedanje o 

pomembnosti dreves in gozdov  na globalni ravni.  

Sajenje dreves je potekalo ob 12. uri po lokalnem času, zato je sajenje je sledilo Sončevi poti.  

Prva drevesa so bila posajena na otoku Tonga v Oceaniji, potem v Aziji, Evropi in Afriki, nato 

v obeh Amerikah, nazadnje pa so drevesa sadili na Samoi.  

Tudi učenci Osnovne šole Rodica smo 21. septembra posadili drevo, in sicer  lipo. Ob 12. uri 

smo se zbrali pred šolo. Dogodek se je pričel s kratko prireditvijo, na kateri so učenci višjih 

razredov uvodoma povedali, kaj ta dan pomeni. S svojima govoroma sta nas pozdravila 

ravnateljica Milena Vidovič in župan občine Domžale gospod Toni Dragar. Ravnateljica je v 

uvodnem govoru poudarila, da se je pomembno zavedati svojega okolja in se do njega 

odgovorno obnašati. Gospod  župan je poudaril, da se tudi občani občine Domžale zavedajo, 

da moramo svoje okolje varovati. Povedal nam je tudi, kako. Ko so morali zaradi urejanju 

infrastrukture na Karantanski posekati 3 drevesa, so jih nadomestili s 40 novimi. Program so 

nadaljevali učenci 1. in 2. razredov, ki so zapeli pesem, medtem ko so trije učenci lipo 

posadili. S tem je bil poučni dogodek končan, mi pa se bomo še naprej trudili in ohranjali 

okolje lepo. 

                  Tina Jeretina, Manca Košir Vidergar, Romana Košenina, Urša Koželj in Sadije Ajazaj 

 

Župan Toni Dragar je pozdravil vse zbrane 



 

Pripravili smo jamo 

 

Lipo smo posadili 



 

Da bo drevesce tudi v vetru stalo pokonci, smo korenine utrdili z zemljo 

 

 

Komaj čakamo, da bo zrasla … 


