
 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNA 

DOGAĐANJA 



     5.6.2021.   

Hrana koju jedemo, zrak koji udišemo, voda koju pijemo i klima zbog koje je naš planet nastanjiv 

potječu iz prirode .Pa ipak, danas su iznimna vremena u kojima nam priroda šalje poruku: 

 da bismo se brinuli o sebi, moramo voditi brigu o prirodi 

 vrijeme je za buđenje 

 da obratimo pozornost, da podignemo glas 

 vrijeme je da poradimo na oporavku za ljude i za planet 

 

 

 



   DANAS JE SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA, VRIJEME JE ZA PRIRODU! 

Ove godine Svjetski dan zaštite okoliša obilježio se pod sloganom Forests: Nature At Your Service“ 

odnosno „Šume: priroda na usluzi“ čime se željelo upozoriti na ključnu ulogu šuma u očuvanju našega 

svijeta. Šume su „pluća Zemlje“ i naš najvjerniji saveznik u borbi protiv klimatskih promjena. U 

procesu fotosinteze, biljke pohranjuju ugljični dioksid uz istovremeno oslobađanje kisika koji nam 

omogućava disanje. Šume predstavljaju dom više od polovice kopnenih vrsta biljaka i životinja te se 

odlikuju najvećom biološkom raznolikošću. Egzistencija gotovo 1,6 milijardi stanovnika našega planeta 

ovisi o šumama. One su i izvor vrijednih sirovina, kao što je drvo, a treba napomenuti i genetsku 

raznolikost šumskih zajednica te razvoj novih lijekova. Usprkos svemu, uništavanje šuma, koje 

prekrivaju 1/3 površine Zemlje, nastavlja se žestinom bez prevelikog promišljanja. Posljednji je 

trenutak da se okrenemo budućnosti i zaista počnemo razmišljati „zeleno“. Započnimo upravljati 

šumama u cilju održivog razvoja i očuvanja života naše djece i nas samih. Stoga se još danas 

priključite milijunima ljudi diljem svijeta i budite aktivni u očuvanju Vašeg i našeg okoliša. 
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Ocean je srce našeg planeta i kao što naše srce pumpa krv u svaki dio našeg tijela, ocean 

povezuje ljude na zemlji, bez obzira na to gdje živimo. Regulira klimu, hrani milijune ljudi 

svake godine, proizvodi najveći dio kisika koji udišemo, dom je za biljni i životinjski svijet, 

daje nam važne lijekove i još mnogo toga! Kako bi se osiguralo zdravlje i sigurnost naših 

zajednica i budućih generacija imperativ je uzeti odgovornost za brigu o oceanu kao što se on 

brine za nas. Oceani zauzimaju 71% Zemljine površine i ima ih pet: Artički, Atlantski, Indijski, 

Tihi i Južni ocean. Duži niz godina službeno su postojala četiri oceana sve dok u proljeće 

2000. godine Međunarodna hidrografska organizacija nije proglasila i Južni ocean. Ta velika 

međusobno povezana vodena masa oceana (i mora) na Zemlji naziva se Svjetskim oceanom. 

            

                                                        

 

 



 

Naš Jadran, iako zaljev, preko Sredozemnog mora, sastavni je dio velikog svjetskog oceana. Današnji dan je 

prilika za razmišljanje o tome što svatko radi za more s kojim i od koga živi i što more znači za nas. 

 

Koncept o obilježavanju Svjetskog dana oceana predložen je još 1992. godine na Konferenciji 

Ujedinjenih naroda o zaštiti okoliša i razvoju održanoj u Rio de Janeiru. Iako je temeljem toga 

većina država ovaj dan obilježavala neslužbeno, tek je 2008. godine Generalna skupština 

Ujedinjenih naroda donijela odluku kojom se, od 2009. godine, Svjetski dan oceana obilježava 

na današnji dan, 8. lipnja (Rezolucija 63/111, članak 171.). 

 



                                                     

Ubrzani tempo života, obilje poslovnih obveza i uporaba digitalnih medija značajno  utječu na 

sve aspekte naših života, što ostavlja malo  kvalitetnog vremena za zajedničke obiteljske 

trenutke. Činjenica je kako djeca  pokazuju iste zdravstvene probleme povezane sa stresom 

kao i roditelji,  ali  oni se na to ne znaju žaliti pa roditelji najčešće misle da ih ništa ne pogađa, 

što je apsolutno krivo.   Zato je vrijeme odmora u kom se djeca nalaze u sigurnom okruženju, 

mogu se  slobodno igrati kada požele,  idealno za opuštanje i nadoknađivanje za sve narušeno  

stresom. Odmor često smatramo najljepšim dijelom godine.  

 

 

 

 

Zajedničko vrijeme 

djece i roditelja 

 



 

 
 

 Dajte im slobodu:  umjesto  da djetetu  sve isplanirate, dajte mu  prostor da i samo odluči što bi 

željelo, gdje i kada. Osnažite svoje dijete ne samo da se zabavlja, već i da istražuje svijet oko sebe 

umjesto da uvijek ima popis ideja što mogu raditi. Na taj način, djeca će se zabaviti, a vi nećete 

gubiti autoritet. 

                                             
 

 Isključite ih“ kad god to možete: ljeto je 

vrijeme kada će djeca slobodno vrijeme         

provoditi i na raznim uređajima igrajući se 

u imaginarnom  svijetu. Dopustite im igru, 

no ograničite ju, ali na način da djeca to 

isto vrijeme provedu igrajući se u 

stvarnosti, a ne na računalima, tabletima i 

mobitelima.  Nemojte strogo zabranjivati,     

radije ih kroz vaš primjer  potaknite na  

stvarnu igru u realnom svijetu  i 

interakciju s drugom djecom, što će ih u 

konačnici učiniti i mnogo kreativnijima za 

jesenske vrtićke aktivnosti. 



 

 Zajednički odmor: djeca kao i mi odrasli odmor na nekom drugom mjestu doživljavaju kao pravi 

odmor,  pa se potrudite  odvesti ih izvan okruženja u kojem su cijele godine. Promjena krajolika 

tijekom ljeta djeci će napuniti baterije.  

 

  
  

 

 

    

 

 


