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21.03 – Pierwszy Dzień Wiosny
22.03 – Dzień Wody
14.04 – Dzień Gapienia się w Niebo
22.04 – Dzień Ziemi
10.10 – Dzień Drzewa
15.10 – Dzień Mycia Rąk
19.11 – Dzień Toalet
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CO SŁYCHAĆ W REDAKCJI SZKOLNEJ?
Z początkiem roku szkolnego
2020/2021 redakcja naszej
szkolnej gazetki przystąpiła do
ogólnokrajowego programu
„1Planet4All-Razem dla
klimatu” organizowanego
przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej.

REDAKCJA GAZETKI W PROGRAMIE:
„1Planet4All-Razem dla klimatu”

Program rozpoczął się od webinarium wprowadzającym do programu
„1Planet4All-Razem dla klimatu”. Podczas spotkania pani Anna
Sierpińska z portalu naukaoklimacie.pl opowiedziała o zmianie klimatu, a
koordynatorki przybliżyły cele i działania programu.
Jak Państwo wiecie opiekunkami Gazetki Informacyjnej Szkoły są panie:
Ewa Mazur oraz Marta Herbik. Przeprowadziły z redaktorkami i
redaktorami zajęcia wprowadzające. Dzieci uczyły się rozpoznawać fake
newsy, tak, aby w przyszłości ich artykuły były rzetelne, a nie sensacyjne.
Następnie młodzież wraz z paniami zaczęła się zastanawiać nad tematami,
które będą chcieli poruszyć w swoim materiale dziennikarskim.
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Jesienią wraz z przejściem szkoły na nauczanie zdalne,
praca redakcji stała się dużym wyzwaniem. Zabrakło bezpośredniego
kontaktu między uczniami. Został tylko komputer i kontakt dzięki łączu
internetowemu. Ale jednocześnie liczyliśmy na okazję do rozwinięcia
umiejętności medialnych, np. wyszukiwanie informacji.
Dziennikarze i dziennikarki wybierali tematy, które będą
opracowywać. Wyszukiwali w internecie informacji potrzebnych do
napisania rzetelnego artykułu o zmianach klimatu. Inni skupili się na
znalezieniu odpowiednich zdjęć do materiału dziennikarskiego. Kolejni
skupili się na samodzielnym wykonaniu rysunków do poszczególnych
pozycji, tak, aby upiększyć naszą gazetkę. Niektórzy redaktorzy
skonstruowali i opracowali ankietę dla społeczności szkolnej o tematyce
klimatycznej. A dla rówieśników chcących sprawdzić swoją wiedzę o
klimacie redaktor Dawid stworzył krzyżówkę klimatyczną 😊

Patryk Strzałkowski - dziennikarz gazeta.pl, reporter, redaguje cykl
“Zielony Newsletter”, współpracował z organizacjami pozarządowymi
przygotowując materiały z krajów globalnego Południa.
Anna Mikulska - z wykształcenia antropolożka kultury. Pisze o
migracjach, prawach człowieka, globalnej polityce i odpowiedzialnej
turystyce. Jako reporterka pracowała m.in. na Białorusi, w Hiszpanii, na
Lampedusie i w irackim Kurdystanie. Współpracuje z krakowską „Gazetą
Wyborczą”, publikowała m.in. na łamach „Krytyki Politycznej",
„OKO.Press”, „Onetu”, „Pisma" i „Kontynentów".
Joanna Czeczott - współzałożycielka i redaktorka naczelna
dwumiesięcznika reportersko-artystycznego dla dzieci „Kosmos dla
dziewczynek". Finalistka nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za
reportaż literacki. Pracowała w Gazecie Wyborczej i w dziale
zagranicznym „Przekroju". Umie znaleźć rozmówców i ekspertów od
każdego tematu na całym świecie. Uwielbia rozmawiać z ludźmi,
wymyślać pomysły na teksty, wierzy w Czytelniczki i Czytelników.

20 listopada redaktorki i redaktorzy gazetki uczestniczyli w webinarium
pt. „Czy słowem można zmieniać świat? Wiedza, która prowadzi do
działania”.
Do dyskusji zaproszone zostały trzy osoby, które zajmują się trzema
ważnymi współczesnymi wyzwaniami - migracjami, równością płci i
zmianą klimatu:

Podczas webinarium rozmawialiśmy o tym, czy słowo ma moc
zmiany świata? Jak przekazy, które formułujemy w mediach wpływają na
obraz i zrozumienie rzeczywistości, która nas otacza? Czy media jedynie
informują, czy mogą też zachęcać do działania na rzecz lepszego jutra?
Dziennikarki i dziennikarz opowiedzą nam o kulisach swojej pracy, o tym,
co daje satysfakcję, ale też co trudne i odpowiedzą na wasze pytania.
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Spotkania redaktorek i redaktorów raz z opiekunkami odbywały
się co tydzień, we wtorki za pomocą platformy teams. Prezentujemy
Państwu nasze materiały. Dzięki nim pragniemy pokazać naszym
rówieśnikom oraz rodzinom co się dzieje obecnie w klimacie. Celem
naszych działań jest rozpoczęcie zmian w nas samych, naszych bliskich,
kolegów i koleżanek, tak, aby mieć świadomość, że my, nasze wybory,
nasze decyzje mają efekty. Mogą one być pozytywne albo negatywne dla
środowiska, a tym samym dla nas. Uważamy, że mieć świadomość, to
początek, aby zacząć działać.

Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy
wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na
ochronie środowiska, prowadzi się działania propagujące ograniczanie
powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukuje
i w miarę możliwości usuwanie dzikich wysypisk. Działaniom tym
towarzyszy cała gama innych działań takich jak: zakładanie zieleńców,
sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowanie konkursów, wystaw,
festynów itp.
„Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności
lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla
samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w
zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą
metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na
realizację
wolontariatu.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią
międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony
środowiska Clean up the World wywodzącego
się z Australii. Zapoczątkował go w 1989 roku
Ina Kiernana, australijski biznesmen i żeglarz. W
ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln.
wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na

„Sprzątanie świata - Polska” = razem możemy więcej!
Uczniowie naszej szkoły od lat, właściwie całe swoje
szkolne życie, co roku we wrześniu z zaangażowaniem wychodzą ze
swoimi rówieśnikami SPRZĄTAĆ ŚWIAT. Nikogo nie dziwi, ze
sprzątamy Lasek Bielański, okolice szkoły, trawniki i boisko szkolne.
Myślę, że wszyscy wiedzą, że należy dbać o swoje najbliższe otoczenie.
Mam nadzieję, że sprzątanie świata nie będzie się ograniczać do jednego
dnia w roku. A moim marzeniem jest świat, w którym nie będzie potrzeby
sprzątania świata, bo ten świat po prostu będzie czysty. A będzie czysty,
bo my, ludzie nie będziemy śmiecić. Zrozumiemy w końcu, że to jak
dbamy o nasz świat, świadczy jakimi ludźmi jesteśmy.

całym świecie.
W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira
Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

Stanisławska-

„Sprzątanie
świata
–
Polska” to wspólna lekcja
poszanowania środowiska.
Jej celem jest promowanie nie
śmiecenia,
edukacja
odpadowa oraz inicjowanie
działań,
dzięki
którym
zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
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znacząco się obniża. Kiedy jest cieplej, czapy polarne topnieją, a woda
Moje hasło:
trafia do oceanów i podnosi się ich poziom.
Podnoszeniu się poziomu wody towarzyszy wzmożone występowanie
sztormów i huraganów. Zjawiska te stanowią ogromne zagrożenie dla
KOLEGO! KOLEŻANKO!DROGI DOROSŁY!
wysp i rejonów nabrzeżnych.
NIE ŚMIEĆ!
Zagrożone zalaniem tereny występują na całym świecie. Zagrożone są
DLA MNIE, DO SIEBIE, DLA SWOICH BLISKKICH!
właściwie wszystkie tereny nadbrzeżne i porty, w tym Nowy Jork,
Wenecja, Londyn, Szanghaj i Gdańska starówka… Przy podnoszeniu się
DZIĘKUJĘ!
poziomu wody może być zagrożona właściwie cała infrastruktura
Patryk kl.8A nadbrzeżna.
____________________________________________________________ Problemem jest nie tylko zagrożenie życia ludzkiego i infrastruktury.
Zalewająca ląd słona woda prowadzi do degradacji obszarów rolniczych.
Słona woda trafia też do studni i pokładów wodonośnych, degradując
WZROST POZIOMU WÓD W OCEANACH
potencjał rolniczy zalanych terenów i możliwość utrzymania się
Globalne ocieplanie się klimatu wpływa na podnoszenie się poziomu
zamieszkujących je ludzi.
wody w morzach i oceanach. Przyczyną są tu dwa zjawiska: wzrost
objętości wody wraz z podnoszeniem się temperatury oraz topnienie
Co będzie, jeśli woda z oceanów
lodowców.
zniszczy dobytek ludzi i zmusi ich
Topnienie lodowców pływających nie zmienia poziomu wody. Na wzrost
do przeniesienia się na inne tereny?
poziomu wody ma wpływ jedynie topnienie lądolodu znajdującego się
Czy gospodarka niektórych państw
na lądzie. Spływająca z nich woda podnosi poziom oceanów. Stopnienie
to
wytrzyma?
Ile
dziesiątek
się lodów Grenlandii spowodowałoby podniesienie się poziomu mórz i
milionów ludzi ruszy przez granicę
oceanów o 7 metrów, niestabilnych lodów Antarktydy Zachodniej o 5 m, a
do sąsiednich krajów? Czy te kraje,
Antarktydy Wschodniej o 65 metrów.
same borykające się z olbrzymimi
problemami,
zamiast
przyjęcia
uchodźców nie zdecydują się na postawienie zasieków, wojska i nie
Istnieje zależność pomiędzy zawrócą uciekinierów z powrotem? Już dziś Indie budują bariery na
temperaturą
Ziemi,
a granicy z Bangladeszem, aby zabezpieczyć się przed napływem
poziomem oceanów. Kiedy nielegalnych uchodźców.
temperatura na Ziemie spada Dlatego należy zacząć działać w celu wstrzymania globalnego ocieplenia,
woda czap polarnych jest tak aby powstrzymać te zmiany, niebezpieczne dla nas wszystkich. Mam
"wyciągana" z oceanów, w nadzieję, że będzie to działanie całych społeczności, wszystkich krajów na
których
poziom
wody świecie. I że powstrzymamy te zmiany.
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Adam 7a

politykami i organizujemy edukację o zmianach klimatu.’’
podejmowania decyzji. Działają zgodnie z zasadami no-face movement,
czyli ruchu bez twarzy ani lidera.
Może i w naszej społeczności ktoś z nas przyłączy się do MSK i zacznie
działać dla klimatu, czyli dla nas wszystkich. Trzymamy kciuki za
odwagę, świadomość i działanie.

MŁODZIEŻOWY STRAJK KLIMATYCZNY
MŁODZI DLA KLIMATU

Źródła: www.msk.earth

Justyna i Łukasz 7a
________________________________________________________________________

Konflikty zbrojne, jako skutek zmian
klimatu
Młodzieżowy strajk klimatyczny to strajk zorganizowany przez młodych
ludzi.
Na ich stronie jest napisane: ,, Jesteśmy ruchem społecznym będącym
częścią globalnej inicjatywy Fridays for Future.

Zmiany klimatu to bardzo
wrażliwy
temat,
mogą
spowodować
suszę
i
wyschnięcie
zbiorników
wodnych, czego skutkiem są
m.in. głód, niepokój oraz różne
konflikty.

Działając, wyrażamy swój sprzeciw wobec bierności polityków w
obliczu katastrofy klimatycznej. Nie jesteśmy ekspertami ds. ekologii i
zmian klimatu, lecz młodzieżą świadomą zagrożenia jakim jest
katastrofa klimatyczna i walczącą o prawo do swojej przyszłości.

Z powodu braku wody Państwo może szukać sposobu na jej pozyskanie –
a co za tym idzie najechać inny kraj, w poszukiwaniu potrzebnych
zasobów. Spowodowane to jest słabością urzędujących władz, gospodarki
i globalnym ociepleniem, ponieważ jesteśmy na dobrej drodze, żeby
osiągnąć wzrost temperatury o 4 stopnie, jeśli nie ograniczymy emisji
Nasi członkowie to gimnazjaliści, licealiści i studenci. Uczymy się z gazów cieplarnianych. Oznacza to więcej wojen o wodę, jedzenie i inne
myślą o przyszłości, którą kryzys klimatyczny stawia pod znakiem zasoby.
zapytania.
Wniosek: dbajmy o naszą planetę, my wszyscy, ci, którzy rządzą.
Pamiętajmy, że to nasze wspólne dobro.
Dlatego protestujemy, wypowiadamy się w mediach, rozmawiamy z
Dawid 7a
Zaczynaliśmy jako grupa licealistów zainspirowanych działalnością
Grety Thunberg, których aktywność szybko przerodziła się w
ogólnopolski ruch.
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bowiem 50 lat, a potrzebnych jest 500 lat!!!! 55 000 ton rocznie
torebek jednorazowych wyrzucanych jest na polskie wysypiska
śmieci, 50 000 ton – do oceanów, gdzie stanowią śmiertelne
zagrożenie dla ptaków i ssaków morskich.

PODSUMOWANIE ANKIETY:
„Ekologia wśród społeczności Sp 247”
W pierwszych słowach, chcielibyśmy bardzo podziękować,
wszystkim, którzy zechcieli poświęcić kilka minut i odpowiedzieć
na pytania z naszej ekologicznej ankiety. Cieszy nas, że jesteśmy
bardzo proekologiczną społecznością szkolną.

Mamy też świadomość jakie środki komunikacji są
najbardziej ekologiczne. Bardzo często powtarzała się odpowiedź, że
jest to rower, zdarzały się też odpowiedzi, że jest to hulajnoga.
Bardzo trafne odpowiedzi .

W ankiecie wzięło udział 52 uczniów i nauczycieli. Według
49 osób mamy poważny kryzys ekologiczny na świecie. Bardzo nas
cieszy, że większość osób segreguje śmieci i oszczędza wodę w
swoich domach, co może świadczyć, że jednak jest dla nas istotny
los naszej planety.
Posiadamy wiedzę, co to jest ekologia i wiemy, jak
segregować śmieci, wiemy też jakie odpady wrzucamy do których,
kolorowych pojemników; na te pytania większość z nas
odpowiedziała prawidłowo.
Dużym problemem jest zanieczyszczenie mórz i oceanów
plastikiem, co zauważyło aż 51 osób, które wzięły udział w ankiecie.
Jest to temat, który pewnie warto zgłębić i przemyśleć, jak możemy
ratować naszą planetę w zakresie czystości mórz i oceanów.

Bardzo ciekawe były odpowiedzi dotyczącego tego, co
Wy robicie, żeby chronić środowisko. Najczęściej wymienialiście
oszczędzanie wody, segregowanie śmieci, korzystanie z toreb
wielokrotnego użytku.
Bardzo się cieszymy, że uczęszczamy do tak świadomej
ekologicznie szkoły. Ratujmy środowisko razem, od tego jak teraz
żyjemy zależy przyszłość naszej planety.
Adam i Dawid klasa 7a

Cieszy nas, że aż 33 osoby nie kupują torebek foliowych,
jednorazowych podczas zakupów, a 15 osobą czasami się to zdarza.
Świadczy to o tym, że mamy świadomość, że torebki foliowe, to
duże zagrożenie dla środowiska. Wyprodukowanie jednej torebki
foliowej zajmuje sekundę. Pierwsza wyprodukowana na świecie
torba foliowa jeszcze się nie rozłożyła! Upłynęło od tego czasu

źródło: Miasto Stołeczne Warszawa
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Ekologiczna krzyżówka
1. Wrzuca się do niebieskiego pojemnika.
2. Po ścięciu i wysuszeniu może być sianem.
3. Płuca świata.
4. Coraz częstsze zjawiska występujące w Polsce.
5. Międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną
klimatu.
6. Rozkłada się ponad 4000 lat.
7. Niezbędna do przeżycia.
8. Planeta, na której żyjemy.

Zimowe popołudnie. Piękna dama wychodzi na spacer w futrze i
spotyka na ulicy członków ekologicznej organizacji Greenpeace.
- Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z żywych norek?
- To nie norki, to poliestry.
- A czy pani wie, ile poliestrów musiało oddać życie, żeby pani miała
futro?!
Co może mieć ekolog siedzący zbyt długo na górze lodowej?
- Polaroidy…
W XXIII wieku jedynie garstka ludzi jeszcze protestowała przeciwko
żywności modyfikowanej genetycznie. Na tle większości wyróżniali się
brakiem sierści i kopyt.

¹
²

Przed jaskinią rozmawia dwóch jaskiniowców:
- Pijemy krystalicznie czystą wodę, oddychamy nieskażonym powietrzem,
jemy organiczne jedzenie – mówi jeden.
- Dlaczego więc, do cholery, umieramy w trzydziestym roku życia? –
dziwi się drugi.

³
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