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Milý mladý priateľ/priateľka,
To, že si sa zapojil do našej iniciatívy 
z príležitosti Dňa Zeme, znamená, že Ti 
na našej planéte záleží a to je skvelá 
správa!
Práve Vy mladí ste tí, ktorých sa téma 
ochrany životného prostredia 
a budúcnosť našej planéty najviac 
dotýka, jej budúcnosť je aj Vašou 
budúcnosťou.
Planéta dnes zápasí s mnohými 
problémami: klimatické zmeny, 
znečistenie morí a oceánov, ovzdušia, 
extrémne výkyvy počasia a mnohé 
ďalšie. Pomôcť niečo zmeniť môžu len 
ľudia, ktorí nad týmito skutočnosťami 
uvažujú a sú ochotní začať zo zmenou 
aj od seba. Svojím príspevkom 
(kresbou, listom či prezentáciou) si sa 
k nim zaradil i Ty a za to Ti patrí naša 
vďaka, obdiv i povzbudenie!

Kolektív ÚKE SAV
Zarka, 5 
rokov

Orsa, 7 rokov
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Planéta Zem je našim miestom pre 
život, poskytuje nám všetko, čo 
potrebujeme. Vzduch na dýchanie, 
vodu bez ktorej nevieme žiť, svoje 
rastliny a zvieratá, ktoré sú našou 
potravou, prírodné suroviny, ktoré 
sú zdrojom pre priemysel, prírodné 
ekosystémy, ktoré regulujú klímu, 
čistia vodu, vzduch, riadia cyklus 
živín, poskytujú vhodné prostredie 
pre rastliny a živočíchy a nám 
miesto pre oddych, rekreáciu a tešia 
naše oko i dušu �

Zem by bez nás mohla 
pokojne existovať, ale my 
bez nej nie. A preto ju 
právom nazývame Matka 
Zem.Nelka, 7 rokov

Riško, 4 roky

Adam, 14 rokov

Matka Zem sa o nás 
stará a predsa sa my 
ľudia často k nej 
správame ako veľmi 
nevďačné deti. 
Znečisťujeme 
ovzdušie, vodu, pôdu, 
zaplavujeme ju 
odpadom, nadmerne 
rúbeme jej lesy, lovíme 
zvieratá, drancujeme 
prírodné zdroje �

„Keď som v kozmickej lodi obletel Zem, videl som aká je naša 
planéta krásna. Ľudia, chráňme a rozmnožujme túto krásu, 
neničme ju!“

Jurij Gagarin

Keby nám ľuďom planéta Zem mohla 
napísať, list, povedať nejaký odkaz, čo by 
to bolo???

Vaše práce vyjadrujú, čo si o tom myslíte 
Vy....
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Jakub, 7 rokov

Julka, 3 roky

Juraj, 5. ročník
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Milí obyvatelia,
na začiatok Vás chcem všetkých čo najsrdečnejšie pozdraviť. Možno sa pýtate, prečo Vám píšem, ale dôvod je 
jediný. Môj dnešný list je prosbou - obraciam sa na Vás všetkých, ktorí na mne bývate.
Moje telo už nevládze niesť na chrbte tú ťarchu vašej nezodpovednosti. Všetky tie emisie, veľké skládky odpadov, 
nadmerná ťažba, či plytvanie potravinami, mi spôsobujú obrovské rany. Rany, ktoré keď sa neprestanú zväčšovať, 
sa už nikdy nezahoja. Už teraz sú príliš hlboké. Vy, keď máte horúčku, vezmete si paralen, ale moju horúčku, 
globálne otepľovanie, nik z Vás nerieši, každý len nad ňou mávne rukou. Moje nálady sa menia a moju radosť 
vystriedal smútok a plač, ale aj toto trápenie Vám dávam najavo - výkyvmi počasia, prudkými búrkami, a keď mi je 
veľmi zle - záplavami. Už neviem, ako vám dať najavo, ako veľmi trpím, ako mi každé Vaše nezodpovedné správanie 
vráža dýku priamo do srdca, do miesta, kde to najviac bolí. Kedy si už uvedomíte, že som len jedna? Žiadnu inú 
nemáte, keď zničíte mňa, zničíte seba. A pýtam sa sama seba, je naozaj pre Vás také dôležité používať napríklad 
taký automobil, aj keď idete len po meste alebo na krátku vzdialenosť? Veď prechádzkou ochránite nielen mňa 
pred emisiami, ale aj seba napríklad pred obezitou. Načo sú Vám zásoby jedla, keď ich potom neskonzumované po 
záruke vyhodíte do koša? Aj týmto ekonomickejším zmýšľaním ochránite mňa aj seba. Načo toľké plytvanie? Každý 
máte len jeden žalúdok, prečo si nekúpite radšej len to, čo aj hneď spotrebujete, ušetríte nielen sebe peniaze, ale 
hlavne mne moju kožu, na ktorej vďaka Vám mám viac a viac ,,ekzému“ v podobe Vašich skládok odpadu. Vy, keď 
máte ekzém, zájdete k lekárovi, ale mojimi lekármi ste práve Vy. Len Vy mi môžete pomôcť a zachrániť ma. Aj 
priemyslom mi ubližujete, nadmernou ťažbou prírodných nerastov a s tým súvisiacimi obalmi a odpadom. A to už 
ani nespomínam odlesňovanie. Staviate si betónové džungle a nemyslíte pri tom na to, že každým zoťatým 
stromom si uberáte kyslík, ktorý je pre váš život tak potrebný. Na mojom chrbte nesiem nielen vás, ale aj zvieratá, 
rastliny a my všetci Vaším správaním trpíme. Prosím, zobuďte sa a pomôžte mi. Nik iný, len Vy ma môžete 
zachrániť. Teraz, keď Vás napadol vírus, sami vidíte, čo je vo Vašom živote naozaj dôležité. Nie sú to drahé autá, 
veľké majetky, dovolenky, ale zdravie, to, ktoré máte Vy a aj ja len jedno. Lepšie sa mi teraz dýcha, keď v ovzduší 
nie je toľko emisií, ale dobre viem, že keď choroba odíde, veľa z Vás sa vráti do starých koľají. Prosím Vás, zmeňte 
to, nedovoľte, aby moja ,,koža“ opäť trpela. Môžete spraviť svet krajším, nielen sebe, ale aj všetkým okolo. Je to 
len vo Vašich rukách, ako bude vyzerať moje telo a v akom svete budú vyrastať vaše deti.
Prajem Vám z celého srdca, aby Vás všetky choroby obchádzali, lebo sa nedá stavať moje šťastie na Vašom 
nešťastí, ale veľmi Vás prosím, myslite pri každom jednom nádychu a čine na mňa. Keď budem zdravá ja, budete aj 
Vy. Pomôžte mi, aby som sa opäť zelenala a v čistých, priezračných vodách plávalo množstvo rýb. Začnite každý od 
seba, buďte jeden druhému príkladom. Viem, že jeden človek nič nezmôže a je len malou kvapkou, ale myslite aj na 
to, že milión takých kvapiek vytvorí more, oceán. Pomôžme si navzájom. Máme len jeden druhého. Konajme hneď, 
dnes, nie zajtra alebo potom. Čas na zmenu je tu a teraz. Vezmite deti, choďte do prírody, môžete sa nadýchať 
nielen čerstvého vzduchu, ale aj vyčistiť moje ramená. Buďte príkladom pre svoje deti. Ďakujem, že ste tu pre mňa 
a sľubujem, že aj ja tu budem pre Vás, pokiaľ budem vládať. Len o jedno Vás prosím, dávajte na mňa pozor 
a chráňte ma, kým je čas!
S pozdravom

Vaša milovaná a jediná MATKA ZEM
Emily, 6. ročník
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Milé ľudstvo!
Píše vám vaša matka - Matka Zem. Nesiem vás už na svojom chrbte 
viac ako 7 miliárd  rokov. Tisíce rokov sa pozerám na to ako rastiete, 
prichádzate na svet...a umierate . Snažím sa vám dať všetko -
stromy, ktoré tvoria kyslík , aby ste mohli dýchať. Zeleninu a ovocie, 
aby ste neumreli od hladu a pôdu na ich vypestovanie. Vodu , aby 
ste neboli smädní .
Moc mi to však za posledné roky neuľahčujete...Ja som vám 
umožnila dýchať, vy mi v tom však bránite výparmi z vašich áut, z 
komínov vašich tovární. Snažím sa o rast nových stromov kvôli vám, 
pre váš lepší život, ale tie aj tak vyrúbete. Veľmi ma bolí pri srdci, keď 
vidím, ako ľudia schválne podpaľujú lesy...moje pľúca a váš zdroj 
kyslíka. Nezabíjate tým len mňa, ale aj seba samých.
Snažím sa viesť život aj na súši... aj vo vode , ale aj oceánom bránite 
dýchať...a žiť. V tomto momente som bezmocná, keď vidím ryby 
zaseknuté v plastových pohároch a korytnačky, ktoré nevedia 
rozoznať medúzu od plastového vrecka.
Mrzí ma, čo ste boli schopní z materiálov, ktoré som vám dala, 
vyrobiť. Strieľate sa zbraňami v nezmyselných vojnách, ničíte si 
obydlia.
Tešila som sa na moment, keď na mne bude niekto žiť ...budú na 
mne vyrastať deti, a ľudia vyznávať si lásku. Tieto momenty prišli a 
som za ne strašne vďačná.
Som ale veľmi sklamaná, že namiesto toho, aby ste sa mňa - svoju 
Matku Zem, snažili zachrániť, tak lietate do vesmíru a snažíte sa 
nájsť novú planétu pre život a mňa opustiť. Nezabudnite však, že ja 
na vás budem stále myslieť a stále vás budem milovať. V tejto ťažkej 
dobe však vidíme , že ste sa vy ľudia dokázali zomknúť  a vzoprieť  
vírusu, dodržiavať pokyny, hoci ste nedokázali tento vírus poraziť, 
ale dokázali ste mu odolať a prijať bezpečnostné opatrenia, ktoré 
pomohli nie len vám, ale aj mne. Síce nevedome, ale predsa. 
Konečne sa môžem poriadne nadýchnuť. Som za to veľmi šťastná, 
a dúfam, že o pár rokov ma z vesmíru bude vidieť stále takúto čistú, 
nie zahalenú smogom.
Prosím, chráňte si ma aj samých seba!

Vaša Matka Zem

Ivetka, 7 rokov

Marína, 17 rokov

Jakub, 7 rokov
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Ahojte moje milé deti ! 

Píšem Vám list,  pretože ma moc mrzí ako sa ku mne a všetkému živému správate. 
Ničíte tým seba, ale tiež mňa, Váš domov, kde žijete, ale mnohí to takto nevidíte... 
Znečisťujete ma...a to má vplyv aj na Vaše zdravie. Zvieratká ma už dlho prosia, aby 
som Vám tento list napísala. Nemajú už skoro z čoho piť, pretože im znečisťujete 
potôčiky. Dokonca aj tučniak Mambo s jeho vééééľmi veľkou rodinkou ma poprosil, 
aby som Vám napísala. Topia sa ľadovce a nemajú už skoro kde žiť, dokonca aj lovci 
ich lovia, a to len tak, vôbec nie kvôli potrave alebo ich  premnoženiu.  Včelička Mája 
ma poprosila, aby ste prestali používať  chemické postreky na  kvetinky, bylinky,  či 
stromčeky. Srnček Bambi ma tiež poprosil,  aby ste si to, čo si vezmete so sebou do 
prírody vzali aj späť, lebo nie jeden chrobáčik sa do plastovej fľaše dostal a už nikdy 
odtiaľ nevyšiel...Bambiho braček keď papal trávičku zjedol s ňou aj plastový obal 
z nejakého cukríka.  Bolo mu z toho dosť zle, no našťastie to zvládol.  A viete čo bolo 
u mňa už vrchol? Keď som sa dopočula,  že už aj deti, moja nádej a budúcnosť celej 
planéty kopú  do zvieratiek, či iným spôsobom im robia zle..., no to nie je všetko čo 
ma tak veľmi bolí. Dejú sa tu na planéte Zem ešte horšie veci. Viem o všetkých, nič pre 
mňa nie je skryté a ako Boh hovorí: ,,Ak uzavriem nebesá, že nebude dažďa, alebo ak 
prikážem kobylkám, aby vyžrali zem, alebo pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, ktorý 
sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa 
od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím im ich vinu a ich zem 
uzdravím.“.  Je čas na zmenu a uvedomenie si, že nie sme pánmi sveta. Poznám jedno 
dievčatko menom Kika, má veľmi rada zvieratká a celú prírodu,  aj teraz sa jedno snaží 
zachrániť, no to už je iný príbeh...  Pred časom si ona s jej rodinou vzali sliepočky 
z klietkového chovu, ktoré nevedeli čo je to tráva, slniečko, nepoznali pohladenie ani 
úsmev, boli takmer celé bez peria. A teraz? Sú nádherné,  šťastné a veľmi vďačné. 
Prečo ? Lebo im okrem základných potrieb dali lásku. Tak Vás prosím, začnite 
separovať odpad, dovoľte mne a všetkým obyvateľom planéty dýchať tým, že 
vyčistíte prírodu a uvedomíte si, že všetko čo robíte, ako sa správate, robíte vlastne 
samy sebe.  Mám Vás veľmi rada, prosím, začnite si vážiť všetko čo máte a príroda 
ktorá je mojou súčasťou Vám za to bude veľmi vďačná a uvidíte aj Korona odíde! 
Ľúbim Vás, vždy pri Vás budem stáť, ak budete žiť s myšlienkou, že robíte iným len to, 
čo aj vy si prajete  cítiť,  tak bude na Zemi každým okamihom lepšie, ale hlavné je to,  
aby Vás, čo to takto cítite bolo každým dňom viac,  len tak sa dá veľa napraviť.  

S Láskou Vaša matka Zem.

Kristína, 6. ročník

Emka, 4 roky

Silvia, 7 rokov
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Milé Ľudstvo

Milí ľudia, píšem vám ja matka Zem. Chcem sa s vami porozprávať 
a verím, že ma vypočujete. Za minulosť sa vám chcem veľmi poďakovať, 
lebo ste sa o mňa dobre starali. Boli ste ku mne veľmi láskaví a žilo sa 
nám dobre. No ale časy sa zmenili. Táto doba je pre mňa veľmi ťažká. 
Nepíšem vám tento list preto že vám chcem nadávať alebo veľa vecí 
vyčítať. Píšem vám tento list, aby ste ma vypočuli a pochopili. V tejto 
dnešnej dobe ma dňom a dňom znečisťujete. A ja tým veľmi trpím. 
Vyhadzujete  na mňa veľa odpadkov a veľmi ma znečisťujete. Kupujete 
veľa plastov a nepotrebných vecí a tak sa len zvyšuje počet odpadkov. 
Vypúšťate veľa chemikálií do riek, jazier a ovzdušia a ja tým veľmi trpím. 
Od začiatku môjho stvorenia som sa snažila. Snažila som sa, aby ste sa 
cítili dobre. Dala som vám vodu, prírodu, potravu a všetky svoje krásy 
a o to sa stále snažím. Veľa ľudí si ma v tejto dobe neváži a to je mi veľmi 
ľúto. Ale aj napriek tomu vás mám všetkých rada! Ste ako moje deti a ja si 
vás nesmierne vážim. Nechcem od vás veľa, chcem len aby ste si ma 
vážili tiež. Napríklad začnite triediť odpad, vyhadzujte odpadky do košov, 
kupujte menej zbytočností , cestujte menej autom ale napríklad bicyklom 
a to mi veľmi pomôže. Poslednú dobu nás všetkých zasiahla pandémia 
koronavírusu a musím povedať že Zem sa teraz veľmi neznečisťuje. 
Chcela by som vám povedať aby sme sa o seba začali navzájom starať. 
Aby sme sa nehádali boli sme všetci k sebe ohľaduplní a verte že takto sa 
nám bude všetkým žiť lepšie. Bude menej vojen, menej ľudí bude 
nakazených koronavírusom, a ja budem čistejšia. Verím že aj napriek 
všetkým novým technológiám  a novým veciam si ma budete vážiť 
a starať sa o mňa ako sa o vás starám ja. Mám vás všetkých rada a dúfam 
že si moje slová zoberiete k srdcu a za to vám budem veľmi vďačná. 
Dúfam že čochvíľa koronavírus ustane a že sa viac a viac ľudí bude o mňa 
starať. Ďakujem za všetko, čo pre mňa robíte a prajem vám všetkým 
pokoj a radosť zo života. Veď predsa život máme len jeden.

S láskou,

Vaša matka Zem

Dominika, 8. ročník

Gábor, 11 rokov

Toník, 6 rokov
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