Pasaulinė žemės diena - kovo 20-oji
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Brangieji, mūsų mokykla buvo užsiregistravusi dalyvauti projekte „Žmogaus dovana Žemei“.
Dėl karantino viešas renginys, skirtas Žemės valandai, kovo 28 d. neįvyks. Tačiau... kodėl gi
mums nenusiuntus meilės žinutės Žemei, o per ją - Žmogui ir nepasakius, kad nepaisant nieko,
TU MUMS RŪPI, ŽEME? Dabar ypač svarbu tai išreikšti. 2020 m. kovo 28 d. nuo 20.30-21.30
val. vietos laiku žmonės visame pasaulyje vienijasi dėl šio tikslo. Būkime ir mes to dalimi. Išjun
gsime šviesas vieną valandą
Kviečiame visus mokinius, pedagogus prisijungti prie šios akcijos namuose, uždegant žvakelę,
o gal suformuojant iš jų mandalą ar kokį nors gražų simbolį, kaip dėkingumo ženklą Žemei,
Lietuvai, protėviams, šeimoms...
Jūs turite susirašinėjimo erdvę FC ar gmail-e ir galite per tai duoti žinią? Sklisti žiniai yra begalė
kelių ir Jūs juos žinote:)
* Gyvosios planetos Feisbuko paskyroje, įvykiuose, pažymėti „Dalyvausiu“( https://www.facebo
ok.com/events/198779291448743/?active_tab=discussion
) ir dalytis šia žinia su savo draugais, pažįstamais, galbūt jie irgi norės būti to dalimi.
* Po Žemės valandos prašome dalyvius atsiųsti nuotraukas: dovanazemei@gmail.com Reikės
įkelti 3 geros kokybės nuotraukas. Jei turėsime daug nuotraukų iš skirtingų namų, šeimų,
padarysim koliažus.
* O galbūt Jūs norėsite pasakyti visam pasauliui, kad Jums rūpi Žemės ateitis. Tuomet galite
tiesiog apie tai pranešti Žemės valandos organizatoriams, užpildydami formą .
Dar šiais metais vyks pasaulio lyderių konferencijos, forumai, kur bus priimami sprendimai, skirti
spręsti globalias problemas 10-mečiui į priekį. Tegul mūsų balsai tampa liudijimu, kad mums tai
rūpi. Projektas „Žmogaus dovana Žemei“ bus tęsiamas.
I etapas: Žemės valanda. 2020 m. kovo 28 d. nuo 20.30-21.30 val.
II etapas - ŠOKIS ŽEMEI 2020. Mokytoja Sigma Jonušienė su mokiniais jau yra pradėjusi
ruoštis.
III etapas - LAIMINGAS VANDUO 2020
II ir III etapų tikslios datos bus paskelbtos, kai stabilizuosis padėtis dėl pandemijos, šiai dienai
yra numatę gegužės mėn. pabaigą bei birželio pradžią.
O dabar – tegul mūsų širdyse visada būna vietos Meilei, Dėkingumui, Atjautai, Ramybei ir
Drąsai:)
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