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SVETOVNI DAN ZEMLJE - 22. april 2021
22. aprila se spominjamo našega planeta – na ta dan namreč obeležujemo
Svetovni dan Zemlje, vse od leta 1970 dalje. Letošnja tema »Obnovimo
našo Zemljo« se osredotoča na naravne procese, nastajajoče zelene tehnologije in inovativno razmišljanje, ki lahko obnovi ekosisteme sveta. Na ta način
tema zavrača stališče, da sta ublažitev ali prilagoditev edini način za reševanje podnebnih sprememb.
Od vsakega od nas je odvisno, ali bomo obnovili Zemljo – ne samo zato, ker
nam je mar za naravo, temveč tudi zato, ker je Zemlja naš planet, planet na
katerem živimo. Vsi potrebujemo zdravo Zemljo, ki bo podpirala naša delovna
mesta, preživetje, zdravje in srečo. Zdrav planet ni možnost – je nuja!
Povezave:
Ena Zemlja
Dan Zemlje 2021
Lanski Žejni svet je še vedno na voljo, če bi kdo želel https://video.arnes.si/watch/u24apoMYhLZU

Podnebne spremembe so eden glavnih izzivov družbe kot celote, kar zahteva
ukrepanje na individualni in kolektivni ravni ter lokalno in globalno. Ozaveščeni in
izobraženi posamezniki bodo svoje dejavnosti načrtovali, prilagodili in se odločali tako, da
bodo učinki na podnebne spremembe čim manjši in da bodo trajnostno ravnali z naravnimi
viri, s tem pa uresničevali vizijo o zeleni nizkoogljični družbi.
Za vse, ki si želimo prispevati k ohranjanju narave in zmanjšati ogljični odtis, je
namenjena posebna številka Ekošolskega lista, v kateri boste našli priporočila, kako lahko
izvedete Dan Zemlje in ste aktivni na področju blaženja in prilagajanja
podnebnim spremembam.

Kaj je ogljični odtis?
Ogljični odtis (odtis CO2) ali po angleško »carbon footprint« je seštevek vseh emisij toplogrednih plinov, ki jih
neposredno ali posredno povzročajo posameznik, organizacija, država, dogodek, proizvod ali storitev.
Ogljični odtis je sestavljen iz vsote neposrednega ali posrednega primarnega ogljičnega odtisa (prevoz, poraba
energentov, poraba elektrike …) in posrednega ali sekundarnega ogljičnega odtisa (hrana in pijača, rekreacija,
finančne storitve … ) Več https://ekosola.si/wp-content/uploads/2020/10/EKO%C5%A0OLSKI-LIST-OGLJI%
C4%8CNI-ODTIS-%C5%A1t.-3-30.-10.-2020.pdf
Projekt Ekošola meri odtis CO2
je financiran s sredstvi
Sklada za podnebne spremembe
»Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč
Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j. s.«

AKTIVNOSTI
Sprejmite izziv in raziskujte, primerjajte, ugotovite in predlagajte, kako lahko v ustanovi
zmanjšate ogljični odtis ogrevanja, uporabe svetil in električnih naprav, način
prihoda v šolo, odpadkov in zavržene hrane. Podatke in nasvete o tem najdete v
pripravljenih letakih, delovnih listih in na spletni strani https://ekosola.si/ekosola-meri-odtis-co2
-20-21/
PROMET https://ekosola.si/wp-content/uploads/2020/10/Promet.pdf
SVETILA https://ekosola.si/wp-content/uploads/2020/10/Svetila_delovni-listi.pdf
OGREVANJE https://ekosola.si/wp-content/uploads/2020/10/Ogrevanje_delovni-listi.pdf
ELEKTRIČNE NAPRAVE https://ekosola.si/wp-content/uploads/2020/10/Elektri%C4%8Dnenaprave_delovni-listi.pdf
ODPADKI https://ekosola.si/wp-content/uploads/2020/10/Odpadki.pdf
ZAVRŽENA HRANA https://ekosola.si/wp-content/uploads/2020/10/Zavr%C5%BEenahrana.pdf

Izdelajte maskoto / znak
Izdelajte maskoto/znak vaše razredne ali šolske kampanje, ki se navezuje na blaženje in
prilagajanje podnebnim spremembam (risba, slika, trganka, mozaik …) »logo« vaše
kampanje.

Pripravite učno uro o podnebnih spremembah
Pripravite in oblikujte učno uro ali predstavite dobro izobraževalno prakso, ki ste jo o
podnebnih spremembah ali zmanjševanju ogljičnega odtisa pripravili v razredu ali šoli.

GRADIVA IN PRIPOMOČKI ZA IZVAJANJE PROJEKTA

Delovni listi Kaj so podnebne spremembe? https://ekosola.si/wpcontent/uploads/2018/10/Delovni-listi-Kaj-so-podnebne-spremembe-Hribar.pdf
Lokalni semafor podnebnih aktivnosti https://semafor.podnebnapot2050.si/
Klima za podnebje https://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekleaktivnosti/klima-za-podnebje/
Priročnik Z roko v roki za okoljsko izobraževanje
https://drive.google.com/file/d/1UNOtRwBgODp08722viLN55-LDhE0MKni/view

Koristne povezave:
https://www.facebook.com/ekosola/
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/change/
https://www.carbontrust.com/
https://ghgprotocol.org/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ekoutrinki/174330436
https://beta.ekoskladovnica.si/CO2Kalkulator
https://www.youtube.com/watch?v=L5OLYhQ90nE&ab_channel=TVInfodrom

V kolikor boste na Dan Zemlje kaj ustvarjali z vašimi
otroki, učenci, dijaki, vas vabimo, da podelite utrinke z
nami na :
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padlet za vrtce
padlet za OŠ
padlet za srednje šole in dijaške domove
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PRIDRUŽITE SE ZAVEZAM ZA BREZ ZAVRŽENE HRANE
V okviru prvega Slovenskega dneva brez zavržene hrane vabimo otroke, učence, dijake, študente, vzgojitelje, učitelje,
profesorje in širšo javnost, da se s podpisom zaveze pridružijo pobudi za odgovorno ravnanje in zmanjševanje količin
zavržene hrane.
Verjamemo, da lahko z majhnimi dejanji dosežemo velike spremembe. Vsak izmed nas lahko prispeva k boljšemu jutri,
prvi korak pa je lahko pridružitev k pobudi in podpisu zaveze za bolj odgovornemu ravnanju s hrano. Gre za etične zaveze,
da bomo vsi, ki smo predani zmanjševanju obremenitev našega planeta, lahko z učinkovitim ukrepanjem postali zgled in
navdih za ljudi po svetu.
Zaveze lahko podpišete tu: www.danbrezzavrzenehrane.si .

AKTIVNOSTI
















meritve zavržene hrane v šoli/ doma (cilj je, da ta dan zavržene hrane ne bo)
priprava sloganov
priprava in delitev receptur recikliranih obrokov (z njimi lahko sodelujete tudi v natečaju Reciklirana kuharija)
izdelava brošur z recepti ali nasveti za zmanjšanje količine zavržene hrane, kuharskih knjžic
izdelava, predvajanje lastnih video prispevkov - novinarski viseo prispevek na temo dneva brez zavržene hrane ali oglas na
temo dneva brez zavržene hrane (nagradili bomo 4 videoprispevke, več si preberite na koncu dane povezave)
izdelava in postavitev transparentov, plakatov, grafitov (na stare rjuhe ki se obesijo zunaj ali znotraj ustanove, nanje
učenci zapisujejo/ rišejo)
pisanje novičk, člankov, nasvetov (delite jih z javnostjo in nami)
izdelava majic, vrečk iz blaga s slogani
kotiček, razstava na temo dneva brez zavržene hrane
brošure, fotostrip ... z namigi za boj proti zavrženi hrani
šolske radijske oddaje
kipi in slike na temo dneva brez zavržene hrane
spodbuda družin k sodelovanju na sobotnem Slovenskem dnevu brez zavržene hrane (priprava obvestil, šolske spletne
strani ...)
poziv staršem, objava na spletni strani, maili
izvedba katere od aktivnosti iz dnevnikov ...
Uporabite lahko tudi aktivnosti, material, fotografije, slogane ..., ki ste jih že pripravili v
preteklosti v projektu Hrana ni za tjavendan.
Vaš cilj je, da širšo javnost opozorite na problematiko zavržene hrane in jih povabite k
sodelovanju Slovenskega dne brez zavržene hrane, ki bo v soboto, 24. 4. 2021.
Svoje aktivnosti, izdelke … poslikajte. Videoposnetke delite na Facebook profilu vaše ustanove, programa
Ekošola https://www.facebook.com/ekosola in drugih omrežjih, ki jih navadno uporabljate za obveščanje.
Vljudno vas prosimo, da v svojih objavah navedete tudi Ekošolo in LIDL Slovenije. Na objavah uporabite
ključnike: #danbrezzavrzenehrane #ekosola #lidlslovenija #HranaNiZaTjavedan
in dodajte informativno povezavo o Slovenskem dnevu brez zavržene hrane: www.danbrezzavrzenehrane.si
da javnost lahko dobi več informacij.
Več o izvedbi in predlogih aktivnosti za izvedbo slovenskega dne brez zavržene hrane na šoli si preberite v
aktualnih novicah na www.ekosola.si .
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