Dzień Ziemi 2022 – Inwestujmy w naszą planetę
Międzynarodowy Dzień Ziemi, który obchodzimy 22 kwietnia to dobry czas na pewną refleksję nad tym
co dzieje się z naszą planetą. Celem szeregu akcji prowadzonych na całym świecie jest promowanie
postaw proekologicznych.
Edukacja ekologiczna to zdobywanie wiedzy o niektórych zachowaniach szkodliwych dla środowiska oraz
tych, które mu nie szkodzą. Tym jest wiedza o segregowaniu śmieci, o konieczności i sposobach
oszczędzania wody i prądu oraz konieczności sadzenia drzew.
Aby skutecznie dbać o zasoby przyrody trzeba mieć solidną wiedzę o ekosystemie, organizmach, które
go tworzą, zależnościach między populacjami.
Uczniowie naszej szkoły przygotowywali się do obchodów tego święta uczestnicząc w cyklu zajęć
organizowanych przez dział edukacyjny Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
Zarówno młodsi - uczniowie klas pierwszych i drugich, jak i nieco starsi – klas czwartych i piątych wzięli
udział w warsztatach przybliżających tematykę związaną z funkcjonowaniem ekosystemu leśnego.
Dowiedzieli się jakie skarby daje las, jakie organizmy tworzą poszczególne jego piętra, jak również na
czym polega praca leśnika. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z rozpoznawania roślin
leczniczych, które mogą być wykorzystywane w zdobywaniu odporności organizmu oraz leczeniu
objawów wielu chorób.
Kolejnym etapem przygotowań do obchodów dnia Ziemi było przygotowanie przez uczniów prezentacji
multimedialnych oraz plakatów. Uczniowie w swoich pracach przybliżyli cele i historię obchodów tego
święta na świecie i w Polsce, na czym polega segregacja śmieci, czym jest recykling, a co najważniejsze
– jakie działania podejmować, aby chronić nasza planetę.
22 kwietnia w klasach V- VII odbyły się w pogadanki „Co niszczy nasze środowisko?”, „Skutki
zanieczyszczeń”, filmy edukacyjne: „Ziemia – nasza planeta”, „Piękno naszej planety”. Uczniowie klas
siódmych przedstawiali na forum klasy przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne.
Na zajęciach podkreślaliśmy potrzebę promowania postaw proekologicznych wśród uczniów oraz
budowania świadomości dotyczącej wspólnego kształtowania przyszłości planety. W trakcie lekcji
uczniowie niemal jednomyślnie twierdzili, że działania w tym celu powinny być odważne, szerokie
i skrupulatnie wdrażane przez wszystkie narody na świecie. Dlatego, że za naszą Matkę Ziemię jesteśmy
odpowiedzialni wszyscy. Mamy nadzieję, że nasze aktywności proekologiczne w codziennym życiu
przyczynią się do poprawy ogólnej kondycji Ziemi.
I trochę historii…
Dzień Ziemi nazywany także Międzynarodowym Dniem Ziemi, to coroczne wydarzenie obchodzone
w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia
w zgodzie z naturą.
Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda
Nelsona.

Zdarzeniem, które przyczyniło się do zainicjowania tego święta, była katastrofa ekologiczna ze stycznia
1969 r., do której doszło u wybrzeża Stanów Zjednoczonych.
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, ustanowiony został w 2009 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
22 kwietnia 1970 roku odbył się pierwszy w historii Dzień Ziemi.
Obchody są okazją do refleksji nad przyszłością naszej planety. Każdego roku, uroczystości w ramach
Dnia Ziemi, koncentrują się wokół innej tematyki.

