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В БРОЯ:

" Климатичните
промени "
включване в кампанията за
опазване на околната среда

22 април - Ден на Земята

" Спаси ме "- животните , които
скоро
няма
да
обитават
Земята - проекти на ученици

Савина, VIб

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ 13 НА ООН
БОРБА С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Какво трябва да постигне светът до 2030 година ?
• Да се повиши във всички страни способността да се
адаптират към рискове и
стихийни
бедствия ,
свързани
с
климатичните
промени .
• Да се включат мерки за борба с климатичните
промени в националните стратегии и
планове .
• Да се повиши равнището на образование ,
осведомеността и развитието на
човешкия потенциал по въпросите за смекчаване на
последствията от изменение на климата .
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Ден на Земята

I

Галина, VII а
Даяна VIIб

АЛЕКСАНДРА - V В КЛАС
На 22 април всяка година Международната мрежа
за Деня на Земята координира действията на
повече от 12000 партньори в 174 държави ,
насочени към опазване на планетата Земя и
съхраняване на живота върху нея . Мрежата се
стреми да създаде широка гражданска подкрепа за
устойчиви и ефективни екологични политики за
развитие по целия свят .
За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22
април 1970 г . в САЩ и Канада . Милиони
северноамериканци участват в демонстрация и
настояват политици , държавници , бизнессреди да
включват в своите приоритети опазването на
околната среда . През 1990 г . празникът е обявен за
международен , а България е една от първите
страни , присъединили се към тази инициатива .

България
е
една
от
първите
страни,
присъединили
се
към
международното
отбелязване на Деня на Земята, започнало от
1990 г. В Международния организационен
комитет за честването на Деня на Земята
България е представена от Благовест Сендов. Той
сформира Национален комитет за
Деня на
Земята. На призива за отбелязването
се
отзовават хиляди българи и денят се чества с
разнообразни прояви, посветени на опазването
на околната среда. На 22 април 1992 г.
Президентът на Република България Желю
Желев подписва клетвата в името на Земята.
Над 30 хиляди български деца се подписват под
Декларацията за пълномощие за живот на
Земята.
Декларацията е връчена на Конференцията на
ООН за околната среда и развитието, проведена
в Рио де Жанейро през юни 1992 г.
Оттогава всяка година България участва в
отбелязването на Деня на Земята и дава своя
принос за по-чиста и здравословна околна среда,
за съхраняване на живота на планетата.
Мариян Харизанов- Vв клас
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Вижте цялата
презентация на
Силвена тук :
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Ученици от VII клас докосват
сърцата ни !
Животните, които скоро няма да
обитават Земята
Целият материал ТУК:

ИВО, КАЛОЯН, АЛЕКСИЯ, ДАВИД,

VII

Г КЛАС

Дейвид, Емилио, Антония, VII б клас
Цялата презентация вижте ТУК:

