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Z

anieczyszczenie środowiska to problem współczesnych społeczeństw.
Negatywne procesy zachodzą globalnie i oddziaływają na całą planetę. Istnieją
też inne, bardziej lokalne czynniki, które
również mają negatywny wpływ na nasze zdrowie i na nasze otoczenie. Często
nie traktujemy ich jak zanieczyszczenia,
bo są stałym elementem naszego życia,
jesteśmy do nich niejako przyzwyczajeni.
Możemy do nich zaliczyć, między innymi:
zanieczyszczenie hałasem, falami elektromagnetycznymi, nadmiernym sztucznym
światłem czy powszechnym zimą smogiem.
W lipcu br. decyzją Komitetu Światowego Dziedzictwa kolejny obiekt położony
na terenie Polski trafił na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO – są to Krzemionki Opatowskie. Z tej okazji publikujemy
dwa interesujące teksty. Pierwszy artykuł
poświęcony jest samemu krzemieniowi,
a szczególnie krzemieniowi pasiastemu.
Przy okazji omawiania kolejnego już polskiego zabytku na Liście UNESCO warto
zastanowić się nad samym celem powoływania takiej Listy i jak fakt ten wpływa
na pozycję danego zabytku w skali międzynarodowej. W kolejnym artykule zawartych
zostało kilka praktycznych wskazówek, jak
zabytki UNESCO wykorzystać na lekcji.
W zeszłych roku obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości i 100-lecie
powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a w tym roku przypada 100-lecie
ustanowienia barw narodowych i polskiej
flagi. Co ciekawe Dzień Flagi obchodzimy
2 maja, a nie 1 sierpnia (w tekście dowiemy się dlaczego akurat ten dzień). Historię
powstania polskiej flagi i barw narodowych
opisuje, jak zwykle ciekawie, pan Jerzy
Wrona.
W rozpoczynającym się nowym roku
szkolnym przygotowaliśmy materiał z myślą o samych nauczycielach – zbiór nowych
wymogów i praktycznych wskazówek
w procesie awansu zawodowego.
Życzymy miłej lektury
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