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Klíma nás spája – mládež vysádza nádej 

1. jún 2021, Gymnázium Tvrdošín 

Stromy pri škole prekvapene stoja a ticho dumajú nad dvomi vykopanými jamami. Vari 

v UBIO uhynuli tarantuly? Nie, všetky živočíchy sú „elajv“. Dôvod zmien v školskom parku je 

iný. Vlastne, dôvodov je viac.  

Gymnázium Tvrdošín je výnimočná škola - to je známe.  Bývalo zvykom, že triedy sadievali 

svoj triedny strom, o ktorý sa počas štúdia starali. 

Tento rok pokračujeme v akademickej 

dendrologickej uličke a chystáme sa vysadiť ďalšie 

tri stromčeky.  

Na jeseň „korona“ znemožnila túto činnosť, ale 

dnes sme sa nenechali odradiť ničím – ani 

nelichotivou predpoveďou počasia, ani písomkou 

z fyziky, a veru ani príchodom školskej inšpekcie – 

sme totiž neoblomní, nezastrašiteľní a najmä 

odhodlaní!  

Stromčeky už netrpezlivo čakajú pred školou 

a prechodivší zvedavci sa pýtajú: „Čo majú títo akční gymnazisti v pláne tentoraz?“. 

V pláne máme veľkú vec: SPOMALIŤ KLIMATICKÚ ZMENU!  Piateho júna si predsa 

pripomíname medzinárodný deň životného prostredia a naša budúcnosť závisí od našich 

súčasných rozhodnutí. To je jeden z dôvodov prečo berieme rýľ, hrable a motyku a kráčame 

popri škole k slnečnému miestu, kde sa novým 

prírastkom zaručene bude páčiť. Samozrejme, že 

vhodné podmienky sme si naštudovali vopred 

a podľa toho sme stromčeky vybrali.. teda, dobre, 

v skutočnosti dalo hlavy dokopy vedenie školy – 

a výber bol v jeho réžii. Čo budeme sadiť sa 

dozviete už o chvíľu. 

Triedy Prima a I.A tento prvý školský rok na 

gymnáziu zvládajú bravúrne, a s úsmevom 

prichádzajú k miestu výsadby. Zdalo by sa vám, 

že nováčikovia nemajú veľa skúseností s kadečím, 

ale v sadení stromčeka „sú doma“. Menšia 

pomoc ich triednych učiteľov vedie k želanému výsledku. Každý pridáva ruku ku stromčeku – 

vlastne, k dielu. Každý jednotlivec predsa prispieva ku kultivácii svojho okolia a takto 



spoločne kultivujeme celý svet. Mladí ľudia zvlášť 

vedia prejaviť nadšenie z úspechu. Pozrite, ako 

skáču od radosti.  

Trieda Tercia už na gymnáziu v Tvrdošíne má 

svoje zázemie. Aktívne sa zapájajú do rôznych 

školských projektov i aktivít: Prezentiáda, UNICEF, 

Zasaď strom s LESY SR, Frankofónia, Tvoríme 

vlastnú knihu, atď.  

Dnes sú opäť akčnejší: jamku pre svoj triedny 

strom vykopú úplne sami, bez pomoci pána 

školníka. Každý z chlapcov sa oprie nohou do rýľa 

a spoločnými silami pripravujú miesto pre stromček. Dvaja už nesú vrece rašeliny a ďalší 

vedro s vodou, aby mal stromček dostatok živín a vlahy. Dievčatá opatrne vyberajú stromček 

z črepníka a vkladajú ho do vyhĺbenej jamky. „Ešte prihrnúť  hlinou, pozor, jemne!“ volá 

jedna z nich. Motyku a hrable si vymieňajú medzi sebou – každá chce prispieť k tejto milej 

eko-udalosti.  

„Je to tam!“ Nie, nie gól na MS v hokeji, 

ktoré práve prebiehajú v Rige, ale 

stromček je už na svojom mieste. Okolo 

neho krúžia tancujúce dievčatá ako 

rozšantené víly (video). Chlapci majú 

postoj karate – zasadili strom pôvodom 

z Japonska – Ginko „Mariken“, ktoré je 

oficiálnym symbolom mesta Tokio. 

Plody stromu pripomínajú marhule 

s orieškom vnútri, a listy majú 

pozoruhodný ornamentálny charakter. 

Strom je veľmi odolný voči znečisteniu, 

preto sa vysádza vo veľkomestách, kde 

hustá doprava a smog nepriaznivo 

vplývajú na životné prostredie.  

Každý z vysadených stromov sa stáva dôležitou súčasťou ekosystému. Bude poskytovať 

útočisko pre vtáctvo, koreňmi zadržiavať vodu v pôde, znižovať množstvo kysličníka 

uhličitého v atmosfére, chrániť pred horúčavami a samozrejme prispeje k biodiverzite v okolí 

školy. A nielen to. Jabloň Golden delicious, Magnólia Betty a Ginko Mariken budú rásť spolu 

so svojou triedou rovnako ako vedomosti, a v závere štúdia jej zamávajú zelenou stužkou na 

rozlúčku.  



Dnešná akcia neprispieva len ku skrášleniu 

okolia školy, ale hlavne k získaniu dôležitých 

kompetencií ako činorodosť, zmysel pre 

zodpovednosť, spolupráca, predvídavosť  čiže 

„myslenie dopredu“ a adaptácia.  

Naša škola investuje do mitigačných opatrení 

na zmiernenie dopadu klimatickej zmeny. 

Záleží nám na ochrane každého zdravého 

stromu v okolí. Uvedomujeme si globálne 

rastúcu uhlíkovú stopu a snažíme sa znižovať 

tú našu.  

Ešte stále máme príležitosť odvrátiť veľkú 

klimatickú krízu na Zemi. Povzbudením je práve mladá generácia, ktorá sa ochotne zapája do 

riešenia problémov životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Isté je, že naši žiaci 

sú v tom úspešní. Práve vďaka nim máme nádej na lepšiu budúcnosť.  

 

S láskou Gymnázium Tvrdošín  

 

Bonus    Viete, že .. 

- magnólie sú pomenované po francúzskom botanikovi Pierrovi Magnolovi z mesta 

Montpellier? 

-plody stromu ginko sa podávajú v Číne ako tradičné jedlo na svadobných hostinách? 

- prvé centrum pôvodu jabloní sa nachádza v zakaukazskej oblasti Malej Ázie, a práve odtiaľ 

sa mnohé odrody jabloní rozšírili k nám? 

  

 


