Earth Hour 2013

L

ördagen den 23 mars 2013 klockan 20.30 – 21.30 genomförs
världens största klimatmanifestation. Genom en enkel
handling – att släcka ljuset under en timme – visar du ditt stöd för
klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i
klimatfrågan. Delta i Earth Hour och var en del av lösningen.
Kommunhuset och Stadshusplatsens gatubelysning släcks
tillsammans med kyrkorna. Mer om vad som händer finns på
www.nynashamn.se/earthhour I år kommer teaterföreställningen
Robin Hood – den energiska hjälten att erbjudas för årskurs 3.
Se separat information.
Från kunskap till HANDling
Gör det du kan för klimatet genom att avge ett klimatlöfte för
varje finger på din hand.
Anmäl ert deltagande hos WWF. Gör sedan så här: rita av
båda dina händer på ett färgglatt papper och skriv ett löfte på
varje finger d.v.s. fem löften som ska gälla för dig under en
månad framåt. Skriv likadant på båda händerna. Detta är din
HANDlingsplan. Den ena handen ska du ha själv och visa dina
föräldrar. Den andra handen skickas till Jonas Qvarfordt
(kommunens miljöstrateg) senast 20 mars som sedan ger alla
händer till politikerna i Nynäshamn och slutligen ställs ut på en
plats i Nynäshamn. Frågan till politikerna är; Det här lovar vi, vad
gör ni? Detta blir också rubriken på utställningen.

Klimatlöfteshänder.

Earth Day
Anmäl ert deltagande hos WWF och ordna sedan en Earth Day
på er skola. Välj en dag under vecka 12 som blir er dag då ni inte
använder någon el. Går det inte att få med hela skolan så släck alla
lampor, stäng av alla datorer, smart boards och annat som behöver
el i ert klassrum. Passa på att ha lektioner utomhus. Dagen kan
förstås kombineras med annat miljöarbete eller diskussioner om
klimat, ekologiska fotavtryck och livsstilsfrågor.
Försök få med köket på skolan att släcka denna dag. Vilken
mat skulle de kunna servera utan att använda el? Vilka maträtter
kan ätas kalla?
Efter två veckor pratar ni inom klassen hur det går för er och era klimatlöften.
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Erbjudande till klasser i åk 3
Earth Hour 2013
Inför Earth Hour 23 mars erbjuder vi klasser i
åk 3 att gratis se föreställningen Robin Hood –
den energiska hjälten som framförs av teater
gruppen Gulasch. Föreställningen handlar om
energi och klimat.
Anita Ekermann, sång, gitarr och ukelele
Kenneth Höglind, sång, fiol och mandolin
Hans Bigestans, sång, kontrabas
Tisdagen 19 mars
-

En föreställning kl 10.30-11.10. Max 100 elever.
En föreställning kl 12.00-12.40. Max 100 elever.

Det är först till kvarn som gäller och föreställningen kommer att visas på Vågen i Nynäshamn.
Anmäl er klass senast 6 mars till Naturskolan.
Förarbete
Informera eleverna om vad Earth Hour är. Arbeta med klimatlöfteshanden och ordna
eventuellt en Earth Day på skolan (se separat info om klimatlöften och Earth Day).
Efterarbete
Ett häfte på tio sidor med diskussionsfrågor och uppgifter kommer att skickas ut till de klasser
som ser föreställningen. Uppgifterna är inriktade på fysik, teknik och svenska.
Hälsningar
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