
 

 

 

Naša príroda    

 

Stromy sú v prírode, 

starajme sa všetci o ne. 

Lesy špinavé sú, 

zlí ľudia tam odpadky nesú. 

 

Strom je pekný, zelený, 

a jeho kmeň drevený. 

Bývajú v ňom červy, 

ďatľom lezú na nervy.   

 

Prírodu si chráňme, 

všetci pomáhajme. 

Však nechceme zničiť ten svet náš,  

Aj ty si ho pekne váž.      

Monika Špeťková, VII.B                               

  

Mám rada našu prírodu, 
ako sladkú jahodu. 
Triedim papiere a fľaše,  
aj ostatné odpadky naše. 
 
Na zem hádžu smeti  
iba zlé deti. 
Snažte sa to všetko zbierať 
a postupne separovať. 
 
Zachránime naše hory 
a vyzbierame odpad z morí. 
Pomôžeme zvieratkám  
a chráneným rastlinkám. 
 
Ak sa všetci posnažíme 
planétu Zem zachránime. 
Zbavíme ju odpadu 
a zlepšíme si náladu. 
 
Žijeme tu dlhé roky, 
je čas urobiť veľké kroky. 
Zničíme tie nečistoty, 
aj keď je to veľa roboty. 
 



EKOROK 
Chráňme si našu prírodu, 
celú našu úrodu. 
Nech je Zem pekne čistá, 
a voľne sa nám v nej dýcha. 

Nech lesy a lúky sú pekne zelené,  
a deti sa budú môcť hrať v tráve zelenej. 
Jazerá a rieky nechajme čisté a priezračné, 
nech vidíme ako ryby šantia vo vode. 
 
Odpadky trieďme do kontajnerov,  
nech sa na zemi nepovaľujú krabičky od džúsov. 
Príroda hneď ožije, 
keď recyklovať budeme. 
 
Veď tak málo stačí, aby sme tu mohli dobre žiť, 
potom kľudne môžeme čistú vodu piť. 
Môže to byť veľkou zábavou, 
žiť na svete s čistou prírodou. 
Všetci si prírodu chráňme, 
a nový život majme.  
   

Tak sa rýchlo do toho dajme, 
a prírodu rýchlo vyčistíme.  
Nerobíme to len pre nás, 
ale aj pre zvieratá žijúce na lúkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recyklovanie 

Modrý, žltý, zelený, 

to sú naše kontajnery. 

Recyklovať chcem, 

chrániť našu Zem. 

Na zemi sú odpadky, 

odvezme ich na skládky. 

Recyklovať budeme, 

všetko vytriedime. 

Vo vode sú odpadky, 

odvezme ich na skládky. 

Ryby sa tam dusia, 

vydržať tam musia. 

 

Lívia Hrnčiarová, VII.B 

 

Ekorok 
Na tom našom sídlisku jeden chlapec žil 
a s prírodou sa veľmi rád aj bil. 
V tom našom lese odpadky si hádzal, 
až kým sa s policajtom nepohádal. 
 
Ten odviedol ho ihneď mame. 
„Aké tresty mu dáme?“ 
Navrhujem, aby upratal celý les 
a nech to stihne ešte dnes. 
 
Upratovať začal ihneď les, 
a vyhľadával odpadky ako policajný pes. 
Keď už bol les čistý odspodu na hor, 
z odpadkov by sa dal postaviť aj vor. 
 
Keď išiel chlapec znova do lesa, 
sprevádzala ho vždy v jednej ruke odpadková 
palica. 
V druhej ruke mal vždy vrece, 

gumy a plasty sa nehádžu do pece. 

 Jakub Puha, VII.B  OCHRANA PRÍRODY 
Starajme sa o vodu, 
celú našu prírodu. 
Sú v nej pekné zvieratá, 
v rohu stojí lopata. 
 
Do zeme s ňou kopeme, 
prírodu si chránime. 
Odpadky si zdvíhame, 
do kontajnera hádžeme. 
 
Recyklovať sa snažíme, 
tým si prírodu udržujeme.  
Čisté lesy, čistý vzduch, 
pomôže ti každý ľud. 
 
Upratať a vyčistiť, 
prírodu si zachrániť. 
Malé ryby vo vode, 
môžu dýchať v pohode.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pomôžme 

 

Ochránim si moja matku Zem, 

pretože od nej veľa vecí 

chcem. 

Prostredie treba chrániť  

a ničiteľov treba zabiť. 

 

Aby bola naša príroda čistá, 

musíš si byť sebou celkom istá. 

Treba zbierať odpadky 

a potom ich dávať na skládky. 

 

Treba pomôcť prírode ešte raz, 

aby sme sa zajtra stretli zas. 

Zem alebo voda, 

silu nám do práce dodá. 

 

Pomôžme našej matke Zemi , 

aby sme s toho mali pocit 

skvelý. 

Možno keď sa posnažíme, 

našu Zem si ochránime. 

Ivana Drexlerová, VII.B 

Čierna Karkulka 
 
Išla čierna Karkulka lesom, 
a sama seba sa pýtala „Kde som?“ 
Pretože v lese boli samé odpadky, 
a zašpinila si od nich podpätky. 
 
Zrazu vlka vidí, 
a aj niečo cíti. 
Vlk smrdel ako prasa, 
to všetko zo špinavého lesa.      
 
Preto sa čierna Karkulka s ním 
baví, 
Ale zrazu vidia obal od kávy. 
Toľko neporiadku ešte nevideli, 
Hoci mnoho lesov pochodili. 
 
Ale aj tak to upratali, 
lebo dobrý zrak mali, 
Babka prišla na pomoc, 
ale tých odpadkov je nejako moc. 
 
Tak zavolali smetiarov, 
tí potriedili papiere, sklo aj kov.            
A odvtedy je čisto v lese, 
a Karkulka koláče babke 
pravidelne nesie.    
 
Martin Marko, VII.B 
 


