Pozdravljeni šolski novinarji in vsi ostali, ki se nam morebiti v teh dneh pridružite!
Zdi se mi, kot da se že nismo slišali in videli celo večnost. Naša Tinka Plastinka sameva v knjižnici in čaka
na boljše čase, ko bo po šoli spet slišati smeh, kričanje in znanje. Mi ne bom stali križem rok, ampak se
bomo kar lotili raziskovanja.
Za vas imam danes pripravljeni dve točki. Kar na branje!
1. Mednarodni program Mladi poročevalci za okolje ne miruje. V teh dneh, ko ostajamo doma, nam celo ponuja spletno
izobraževanje o fotografiranju. Če le lahko, si ga 1. aprila ob 15.00 oglejte. Povezavo najdete v 2. odstavku obvestila
EKO ŠOLE. Poglejte si še njihov Facebook in zanimive video prispevke.

Iz obvestila EKO ŠOLE:
Mednarodni program MPO - Mladi poročevalci za okolje (YRE – Young Reporters for the Environment) organizira posebno
kampanjo #YREstayshome, #MPOostanedoma, kjer razpisuje tedenske izzive za pripravo prispevkov, on-line klepete in webinarje.
Prispevki so lahko pripravljeni v slovenščini ali angleščini, pošljite nam jih tudi na naš e-naslov, saj jih bomo upoštevali tudi na
nacionalni ravni za projekt Mladi poročevalci za okolje za 2019/2020.
Poseben webinar o fotografiranju bo organiziran 1. aprila 2020 ob 15. uri. Povezava na webinar za mentorje MPO in mlade
poročevalce: : https://zoom.us/j/976911804 (prosimo za upoštevanje navodil za slušatelje). Več:

Spletna stran programa Ekošola: opis in vabilo,

Facebook straneh @Ekošola in @MladiPoročevalciZaOkolje;

posebna izdaja e-novičnika YRE (v angleščini): opis, potek.

2. V teh dneh bo objavljen tudi intervju o ločevanju odpadkov in analiza ankete o ločevanju odpadkov. Analiza ankete
mi je dala idejo, da bi bilo v bližnji prihodnosti dobro posneti video o pravilnem ločevanju odpadnega olja. Ima kdo
od vas idejo, kako bi to naredili? Napišite mi ideje ali pa že naredite neke vrste video za pokušino. Tale link vam je
lahko
v
pomoč
https://www.komunala-nm.si/Uporabniki-komunale/Pomo%C4%8D/Lo%C4%8Deno-zbiranjeodpadkov/ArtMID/2676/ArticleID/2765/Odpadno-jedilno-olje-sodi-med-nevarne-odpadke
Sporočite svoje ideje, o čem razmišljate, kako ste. Bodite tudi pozorni na zanimive prispevke o okoljski problematiki
(plastika in ločevanje odpadkov), shranite si povezavo ali stiskajte besedilo.
Ali boste pripravili kakšen prispevek?
Potrudite se za obisk webinarja o fotografiranju. Mogoče potrebujemo ravno to, da se malo izpopolnimo na tem
področju.

Lepo vas pozdravljam.
učiteljica Petra

