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RJEŠENJA

MEĐUNARODNO DJELOVANJE

1. Razmislite o sljedećem citatu: 

„Moramo nadići razlike kako bismo promijenili budućnost”
– António Guterres, glavni tajnik Ujedinjenih naroda

a. U paru raspravite o značenju ovoga citata.

b. Navedite način na koji bi zemlje svijeta mogle nadići svoje razlike kako bi se ujedinile u borbi protiv 
klimatskih promjena. Možete li se sjetiti još kakvih primjera? Podijelite svoje prijedloge s razredom.

2. Prekrižite suvišne riječi u sljedećem ulomku teksta:

Dana 22. travnja 2016. 174 / 195 zemalja službeno je potpisalo Pariški sporazum u PARIZU / NEW YORKU, što je 
daleko najveći broj zemalja koje su u jednom danu potpisale međunarodni sporazum. 

Da bi Pariški sporazum ušao u zakonodavstvo, najmanje 45 / 55 zemalja koje su odgovorne za barem 45 / 55 % 
globalnih emisija moralo ga je službeno ratificirati. 

SAD / EU je formalno ratificirao sporazum 5. listopada 2016., čime je sporazum stupio na snagu 4. studenoga, 
manje od godinu dana nakon donošenja.

3. Siromašnijim i ranjivijim zemljama potrebna je pomoć da smanje svoje emisije i prilagode se učincima 
klimatskih promjena. EU osigurava najviše sredstava na svijetu za klimatske projekte u zemljama u razvoju, 
točnije 20,2 milijarde EUR samo 2016. 

Zašto mislite da je to važno? U malim grupama zapišite što više razloga:
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4. Pariški sporazum važan je jer predstavlja prvi globalni i pravno obvezujući sporazum o klimatskim 
promjenama, što znači da zemlje moraju učiniti što je njime propisano. Napišite novinski članak koji će biti 
objavljen 12. prosinca 2015. u Parizu, na dan postizanja dogovora.  

Vaš je cilj informirati ljude o tom događaju i obavijestiti zašto je važan.

Uvucite ljude u priču

• Smislite pamtljiv naslov! Novinski naslovi moraju uhvatiti pažnju čitatelja u šest ili manje riječi.

• Kako ćete predstaviti svoju priču na način koji je zanimljiv drugima? Raspravite o svojim idejama s prijateljem 
prije nego što počnete pisati. 

Smislite dobru strukturu

• Novinski članci sadrže 5 jasnih dijelova:

• naslov

• autora članka

• uvodni odlomak – sadržava informacije o tome tko, što, gdje, kada i zašto.

• tekst članka – koje bi druge činjenice ili pojedinosti čitatelj htio znati? Pokušajte odgovoriti na 
sva preostala pitanja koja bi čitatelji mogli imati. Uključite barem dva citata važnih sudionika, po 
mogućnosti s različitim stajalištima. Time postižete vjerodostojnost reportaže.

• dodatne informacije – najmanje važan dio i po potrebi se može izbrisati. 

Prenesite sve informacije

• Što se događa? 

• Zašto se to događa?

• Na koga ili što to utječe?

• Kako je do toga došlo? 

• Zašto je ta priča važna?

Vodite svoju publiku kroz priču.

I zapamtite…

• Pišite na jasan i sažet način, pazite da ne upotrebljavate više riječi nego što je potrebno!
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