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5 Јуни – Светски ден за 
животна средина 

• Одбележувањето на овој ден е 
поврзан со светската конференција за 
заштита на животната средина, 
организирана од Генералното 
Собрание нa Обединетите нации, а 
одржана во Стокхолм во 1972 година. 



• Главната порака од конференцијата, 
која и денес е актуелна е дека: 
„Само една единствена Земја има”.

• На оваа единствена земја живееме и 
тука треба да создадеме такви 
услови во животната средина, кои ќе 
овозможат благопријатно 
опстојување на сите видови животни 
и растенија кои ја населуваат нашата 
планета, како за сегашните, така и за 
идните генерации.



• Нашата држава поседува 
исклучително природно наследство, 
претставено со големо богатство и 
диверзитет на видови, кои се 
карактеризираат со висок степен на 
ендемизам и реликтност.

• Разновидното геоморфолошко 
наследство, геолошките појави и 
хидролошките ресурси, како и 
пределски карактеристики, 
придонесуваат за исклучителните 
природни вредности. 



• Првпат Светскиот ден на планетата 
Земја е одбележан на 22 април 
1970-та година во САД, а од 1992 
година и во целиот свет. Денес го 
одбележуваат повеќе од 175 
држави. 

• Целта на одбележувањето на „Денот 
на планетата Земја“ е да се подигне 
нивото на свесност кај нејзините 
жители за зачувување на животната 
средина, односно да укаже на 
загадувањето на воздухот и водата, 
радиоактивното зрачење, 
исцрпувањето на ненадоместливите 
енергенси и слично. 



Што можеме да направиме за почиста и поздрава околина?

 Да се вклучиме во разни еколошки акции!
 Да направиме нешто денес, за доброто на нашите идни генерации!
 Да бидеме дел од еколошки кампањи!
 Да бидеме одговорни кон природата!
 Да ги почитуваме законите за заштита на животната средина!
 Да ја одржуваме чиста и здрава нашата најблиска околина!



• Да се инвестира во ефикасни и обновливи извори на енергија! 
• Да се намали загадувањето на воздухот и водата!
• Да се забават климатските промени предизвикани од човекот!

Немаме резервна планета!



Нашата околина е наше огледало – затоа да се менуваме себе, а не природата!

Не фрлај отпадоци каде што ќе стигнеш!

Селектирај и рециклирај!
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