PRÍPRAVY
1. Zasaďte iba lokálne druhy stromov, typické pre vaše podnebie a dominantné druhy vo vašej oblasti.
2. Zožeňte si stromčeky od miestnych dodávateľov, prípadne si nájdite na ne sponzorov.
3. Zvoľte vhodné miesto pre stromčekya vykopte diery dopredu. Ak potrebujete nejakú pomoc, kontaktujte
miestnych odborníkov.
4. Vyberte študentov, ktorí budú sadiť stromčeky.
5. Pozvite aj ďalších ľudí z vášho okoli, aby sa zúčastnili.
6. Vyberte študenta, ktorý prednesie krátku reč.
7. Pripravte sa robiť fotodokumentáciu a videá počas tejto udalosti.
8. Pozvite iné školy a miestne autority, aby sa k vám pripojili, prípadne niekto z nich tirž môže predniesť
krátku reč.
9. V škole urobte mapu so všetkými zapojenými krajinami.
10. Pozvite aj lokálne médiá.

SADENIE STROMČEKOV 22. MÁJA
Čas: na poludnie miestneho času (prípadne skôr alebo neskôr počas tohto dňa)
1. Choďte na miesto, kde budete sadiť a zhromaždite sa sa okolo stromčekov.
2. Študent prednesie reč..
3. Študenti zasadia stromčeky spolu s miestnymi staršími ľuďmi..
4. Možná reč od zastupiteľa miestnych autorít..
5. Ďalší možný program, ako napr. hra Kvapky života (Drops of life) albo pesnička pre sadenie stromčekov...
6. Urobte spoločné foto okolo stromčekov..

POTOM
1. Zanechajte svoju správu v ”hosťovskej knihe” na webe.
2. Pošlite veľmi krátku správu, obsahujúcu
a) meno školy alebo skupiny
b) mesto
c) krajinu
d) počet účastníkov
e) jednu fotku udalosti (nie viac, lebo máme okolo 10 000 škôl)
3. Pošlite svoju správu spolu s fotkou na nasledovnú adresu:
Ak ste z Európy: photoseurope@enoprogramme.org
Ak ste z Afriky: photosafrica@enoprogramme.org
Ak ste zo Severnej alebo Južnej Ameriky: photosamerica@enoprogramme.org
Ak ste z Ázie alebo Oceánie: photosasia@enoprogramme.org
4. Nahrajte videoklip, uložte ho niekde online (napr. Youtube) a ôpošlite link(nie video) na
videos@enoprogramme.org . My potom dáme linky na webovú stránku tejto udalosti. Fotky budú dostupné
neskôr v našich online foto albumoch.
5. Nezabudnite sa starať o svoje stromčeky!

PREJAV NA TENTO DEŇ
Naše životné prostredie je pre nás dôležité. Nie iba lokálne, ale aj globálne. Dnes je
čas zamerať sa na životné prostredie a biodiverzitu. Urobíme to spolu so školami,
deťmi a mládežou z celého sveta. Dnes zasadíme stromčeky na severe, juhu,
východe aj západe. Prvé stromčeky budú zasadené v Oceánii. Potom, nasledujúc
Slnko, budeme sadiť stromy v Ázii, Európe a Afrike. Posledné stromy budú
zasadené v Severnej a Južnej Amerike. Tisícky škôl v 150 krajinách sadia dnes
stromy spoločne s nami. Tento deň je organizovaný organizáciou Environment
Online - ENO, čo je globálna virtuálna škoa a sieť pre trvaloudržateľný rozvoj,
založená vo Fínsku.
Strom je pre nás symbolom. Pripomína nám dôležitosť prírody a ochrany životného
prostredia. Symbolizuje našu spoluprácu medzi školami po celom svete. Naše
spoločne zasadené stromy vytvoria les. Školy doteraz zasadili 7 miliónov
stromčekov a cieľom je zasadiť 100 miliónov do roku 2017.
Dnes oslavujeme medzinárodný deň biodiverzity. Biodiverzita znamená rozličné
formy života na Zemi. Je základom pre udržanie prírodných živých systémov alebo
ekosystémov, ktoré nám poskytujú potravu, palivo, zdravie, bohatstvo a ostatné
životné zdroje. Ľudia sú takisto súčasťou biodiverzity a majú moc ju chrániť alebo
ničiť. V súčasnosti aktivity ľudí ničia biodiverzitu v alarmujúcom meradle. Tieto straty
sú nezvratné, ochudobňujú nás všetkých a ničia život podporujúce systémy na ktoré
sa spoliehame. Ale môžeme tomu predísť. Musíme sa sústrediť na urgentné výzvy,
ktoré sú pred nami. Teraz je čas na činy.
Dúfame, že spolu s našimi stromčekmi budeme rásť v ústrety lepšej budúcnosti.
Biodiverzita je náš život.

