22. april SVETOVNI DAN ZEMLJE

"Vsak posameznik šteje. Vsak posameznik ima svojo vlogo.
Vsak posameznik lahko pripomore k spremembam." [Jane Goodall]
Letos praznujemo svetovni dan Zemlje že 50. leto zapored. Na ta dan, leta 1970,
je na milijone ljudi odšlo na ulice in začelo protestirati proti takrat 150-letnemu vplivu
industrijskega razvoja na naš planet.
Kako lahko vsak od nas pripomore, da ohranimo naš planet lep in raznolik?
Kakšna je naša vloga pri ohranjanju vseh bolj ali manj skritih kotičkov in vsega
živega na Zemlji?
Kako lahko prispevamo k spremembam, da bi zmanjšali izkoriščanje in
izčrpavanje naravnih dobrin ter uničevanje okolja.
Glavna tema letošnjega dneva Zemlje so podnebni ukrepi. Podnebne spremembe
veljajo za najpomembnejši izziv za prihodnost človeštva in ohranjanje pogojev, ki
omogočajo življenje na tem planetu. Ob tej priložnosti je nekaj novejših podatkov o
izpustih toplogrednih plinov je zbral Statistični urad RS – dostopni so na povezavi:
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10908/sl-dan_zemlje.pdf.

S pomočjo sodelavcev Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter Akademske in
raziskovalne mreže Slovenije (ARNES) je učencem in učiteljem ob 22. aprilu,
svetovnem dnevu Zemlje, omogočamo brezplačen ogled Yann Arthus-Bertrandovega
vrhunskega dokumentarnega filma ŽEJNI SVET.

V tednu, ko obeležujemo svetovni dan Zemlje, je možen brezplačen ogled filma Žejni
svet do 24. aprila 2020.
Film Žejni svet si lahko (do 24. aprila) ogledate na portalu ARNES na povezavi:
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li%20
Ker film vabi k razmisleku in vzbuja dodatna vprašanja, se bo v petek, 24.4.2020,
mogoče vključevati v videokonferenco , ki bo potekala od 12:00 do 13:00 preko
ARNES videokonference na povezavi:
https://webrtc.arnes.si/webapp/conference/825825
Učenke/učenci in učiteljice/učitelji bomo lahko v živo postavljali vprašanja
slovenskemu limnologu prof. dr. Mihaelu Tomanu z Biotehniške fakultete Univerze
v Ljubljani.
V brskalniku Chrome odprite zgornjo povezavo. Za vstop v konferenco ne potrebujete
pin-a, vanjo vstopate kot gost.

Ker sem na začetku članka navedla besede znane raziskovalke in borke za
ohranjanje narave, naj z njo tudi zaključim. Na svetovni dan Zemlje, 22. aprila, bo v
večernih urah na televizijskem programu National Geographic premierno predvajan
dokumentratni film o življenjskem delu Dr. Jane Goodall z naslovom The Hope
(Upanje). Kratek napovednik si lahko ogledate na https://youtu.be/n_Kir4OvgLo.

Želim vam vse dobro
učiteljica Laura Javoršek

