
Lipa zelenela je

Ljudska pesem

In this world full of beauty

We all live on Earth together

We the Eco kids have duty

To guard our nature and weather.

 

Ref:

We are Eco team

We care about our nature

And we have just one dream

Protect our world is major.

 

 

ALI VEŠ??

 

Novice iz Slovenije

BIOTSKA
RAZNOVRSTNOST

Številka 2, December 2021

Lipa zelenela je tam v dišečem gaju,

S cvetjem me posipala, d'jal sem da sem v raju.

Veje raztezavala k nebu je visoko,

meni pa je do srca segala globoko.

 

Ptičice je lipica v senčico vabila,

kadar ležal sem pod njo, me je ohladila.

Zdaj pa nam je revica skoraj ovenela,

cvetje, listje zeleno zima ji je vzela.

 

Spavaj, draga ljubica! Večno ne boš spala,

nova pomlad zelena nov bo cvet pognala.

Zopet bodo ptičice, ptičice vesele

pesmi nam prepevale, pesmi žvrgolele.

 

 

LISICA IN VEVERICA

 
slovenska basen 

Veselo je skakljala veverica po drevju in skočila tudi na
drevo, pod katerim je imela lisica luknjo. Lisica, ki je
sedela ravno pred vhodom svojega stanovanja, jo
prijazno pozdravi in se prične pogovarjati z njo. Željna,
da bi jo dobila v svojo pest, ji reče: »Ali se nič ne bojiš, da
bi prišel lovec in te ustrelil, ko tako brezskrbno skačeš
po drevju? Ravnokar se vračam z lova in sem na poti
videla moža s puško in psom. Močno sem se
prestrašila in tekla domov, kolikor je bilo v moji moči.
Pridi k meni v votlino, da te ne doleti nemila usoda.«
V tem pride lovec s psom-jazbečarjem. Lisica se brž
skrije v svojo luknjo, veverica pa se pritisne k deblu, da
bi skrita opazovala, kaj se bo zgodilo.
Pes šine v luknjo in kmalu prižene iz nje lisico, ki jo lovec
ustreli.
Ko se veverica spet čuti varno, si misli: »Tu imaš! Meni
si kopala jamo, zdaj pa si sama padla vanjo.«

 

ECO US SUPPORT - HIMNA
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Vodoravno

Navpično
 

4. naša država

1. slovensko drevo
2. ogrožena žival v
Sloveniji
3. največja slovenska
zver
5. glavno mesto
Slovenije



BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

 
OGROŽENE ŽIVALI V

SLOVENIJI

 
Takoj naslednji dan smo se zbrali v osnovni šoli v Karditsi, kjer smo
pogledali in prisluhnili, kaj smo naredili v času od zadnjega srečanja v
Estoniji. Bili smo priča poročilom, ob poslušanju pa smo si lahko ogledali
tudi različne prispevke s pomočjo projekcij. Poročanja so izredno
popestrili pevski in plesni nastopi učencev iz prej naštetih držav, pa tudi
učitelji smo se pridružili pri izvajanju le-tega. Gostitelji nas niso pustili
lačnih; izredno so se potrudili z doma pripravljenimi obroki, manjkala ni
niti tradicionalna grška juha in druge grške specialitete. Nekaterim so
nam še posebej ostale v spominu grške slaščice. Udeleženci smo si med
seboj tudi, zdaj že tradicionalno, izmenjali darilca. 
Naslednji dan smo si ogledali jezero Plastira in bližnji botanični vrt.
Omogočili so nam tudi nabiranje divjih gob. Na voljo so nam bila tudi
kolesa na vodi, vendar zaradi oblačnega in vlažnega vremena tokrat to
ni zamikalo nikogar. 
V četrtek, 18. novembra, smo si ogledali območje Meteora, ki je
osupljivo bogato s krasnimi manjšimi zelenimi gorami, nepozabno
lepimi razgledi in s samostani. Vse to smo si v miru in pobliže ogledali.
Kasneje smo obiskali smo tudi Trikalo. Ogledali smo si turško
muslimansko mošejo in muzej Tsitsanis. 
V petek naslednji dan smo prejeli certifikate za udeležbo na srečanju,
potem pa se je slovenska odprava odpravila v prestolnico Grčije - Atene.
Veliko in zanimivo mesto, kjer se najde vse za vsakogar. V Atene so
prispeli v večernih urah. 
V soboto dopoldne smo se kar peš iz bližnjega hotela odpravili na ogled
akropole, o kateri pa nima smisla izgubljati besed, ker je še danes
naravnost veličastna in prelepa. Grke iz bližnje vzpetine z višine vsak
dan opominja na vse velike dosežke njihovih prednikov. Popoldne smo
se odpravili na tržnico, kjer se je vsak posvetil svojim interesom. Zvečer
smo pa še ujeli večerni utrip mesta. Sledil je počitek, ker nas je naslednji
dan čakala pot domov. 
Tako smo v nedeljo odleteli iz Aten v Beograd in nato prispeli na Brnik.
Grčijo in Atene smo videli, sem pa prepričan, da bo marsikdo od nas v
lastni režiji še kdaj ponovil podobno pot. Grčija je pač nekaj posebnega.
 
Zapisal: Renato Planinšek

Biotska raznovrstnost, tudi biološka
raznovrstnost ali s tujko biodiverziteta, je
stopnja raznolikosti vseh oblik življenja v

nekem okolju, bodisi ekosistemu, biomu ali
celotni Zemlji. Biotska raznovrstnost se nanaša

na vrste, njihove genetske lastnosti in
ekosisteme. Poenostavljeno gledano gre za
število različnih vrst organizmov, ki živijo v

določenem prostoru in raznolikost
ekosistemov nekega območja.

 
 

 

Beseda biodiverziteta je sestavljenka iz »bio« (iz grškega bios –
življenje) in »diverziteta« (iz angleške diversity –

raznovrstnost). Dobeseden prevod bi bil torej »raznovrstnost
življenja«. V anglosaškem svetu pogosto govorijo o »biološki

raznovrstnosti« (biological diversity), v slovenščini pa je
priporočen izraz »biotska raznovrstnost«. 

območja.

 
 

 

Je relativno nov pojem, ki so ga prvič uporabili šele leta 1986. Odtlej,
še posebej pa po sprejetju konvencije o biotski raznovrstnosti v Riu
de Janeiru leta 1992, se je število temeljnih raziskav na tem področju
znatno povečalo, vzporedno pa so se zvrstile številne študije o
ravnanju z biodiverziteto. Leto 2010 je bilo razglašeno za
mednarodno leto biotske raznovrstnosti.
Biotska raznovrstnost s stališča človeka omogoča smotrno izrabo bioloških
virov (za hrano, farmacevtska sredstva, turizem) in razumevanje pomena
posameznih ekosistemov v biosferi. Hkrati pa je védenje o biodiverziteti
pomembno, ker daje argumente za učinkovito varstvo narave.

POROČILO O OBISKU GRČIJE V SKLOPU

PROJEKTA ECO US SUPPORT

 

 
Od 15. novembra do 21. novembra 2021 se je 5 učiteljev in 2 učenki
OŠ Nove Fužine Ljubljana odpravilo v Grčijo na srečanje
soudeležencev projekta Eco Us support. Države, ki sodelujejo v tem
projektu zraven Slovenije, so še: Italija, Grčija Estonija, Bolgarija in
Turčija. V projektu se ukvarjamo z ohranjanjem in varovanjem
našega planeta, naših voda, zraka, zelo pa smo naklonjeni tudi
recikliranju odpadkov. Tudi na zelo inovativne načine.

Naša pot se je začela na brniškem letališču, od koder smo poleteli v
Beograd, od tam pa v Atene. Po celem dnevu potovanj smo le
prispeli v Karditso v Grčiji. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivljenje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekosistem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Biom
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zemlja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekosistem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Organizem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekosistem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina

