ZÁPIS Z ONLINE SCHŮZKY EKOTÝMU – ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
číslo 7/2020-21

Kdo byl na schůzce

Cíle schůzky

datum: 21. dubna 2021
Mgr. R. Hodačová, Mgr. V. Bartošová, Mgr. V. Neumann
Tomáš Meier 6.A, Adam Klement 8.B, Věra Skořepová 4.A, Jan
Heichl 5.C, Martin Neumann 4.A, Kryštof Gajar 4.B, Barbora
Váňová , Maxmilián Král 3.B, Diana Gadžijeva 6.C, Johana
Vondráčková 4.B, Long, Do Thanh, Honzík Ruth 2.B, Tom Jakub
Bauer
Kontrola úkolů z minulé schůzky, seznámení s kampaní 7 dní obyčejného
hrdinství

Zhodnocení co se
Ekotým se probudil k životu
povedlo, co ne a proč
(od minulé schůzky)
Co jsme dělali
prezence

Výstup/úkoly
pozdrav do chatu

Nový člen

Přivítání nového člena – žák 2.B
Honzík Ruth

Den Země
připomenutí, shrnutí,
co nás zítra čeká
- úklid kolem školy
- rozvoz zeminy na
záhony
- zasazení rostlin

Členové ekotýmu oslovili své
spolužáky, předpokládaný počet
účastníků 15-20 žáků
rukavice, pytle, klíč od zahradního
domečku – zajištěny
zemina, rostliny – zajištěny
p.školník bude k dispozici

Kampaň obyčejného
hrdinství

Seznámení s kampaní – 9
výzev (viz příloha) – stručně
shrnula koord.EVVO
Úspěšnost kampaně závisí na její
propagaci. Možno využít prezentaci
(uložena v Souborech na Teamsech
v týmu Žákovský parlament-Ekotým)

Kdo/kdy
Všichni - hned

sraz před hl.vchodem
ve čtvrtek 22.4. ve 14:00
p.uč.Bartošová
p.uč.Hodačová
všichni do 10.5. ještě jednou
pročtou a budou šířit dál
předat info doma,
spolužákům,kamarádům…

odhlasován termín – všichni
souhlasili s návrhem
formulář přihlášky – ukázka,
dovyplní a pošle koord. EVVO

Od 10.5. do 16.5.2021

ukázka deníčku plnění výzev
nebudeme nic tisknout –
proběhne vše elektronicky

všichni se seznámí
s vyplňováním
v případě nejasností se
obrátí na p.uč.Bartošovou

https://ekoskola.cz/_files/userfiles/Kamp
anOH/OH_Denicek_ucastnika_PribehRo
diny_Novaku.pdf

Jak zredukovat letáky ve
škole?

do konce týdne p.uč.Bartošová

všichni zapřemýšlejí,
náměty příště

Fotosoutěž
Připomenutí akce

3 témata:
Příroda, sport, památky a krásy
Karlovarska

do 15. 5.
žáci i zaměstnanci školy

Zhodnocení co se
 předání informací týkající se Kampaně obyčejné hrdinství
povedlo, co ne a proč
(na dnešní schůzce)
Termín dalšího
setkání

5.10. ve 14.00 hod online

Příloha:

Kampaň obyčejného hrdinství 2021
Pořádá: www.ekoskola.cz + sdružení Tereza
Celorepubliková akce od 19. 4. 202 do 23.5.2021
účast ZŠ JAK K.Vary: 10. - 16. 5. 2021
Je to 3. ročník.
Letos, kdo se zapojí, si může vybrat z 9 výzev - je to DOBROVOLNÉ, opět stačí
plnit 1výzva, ale na 150%
Nedělat něco, co už dělám, ale co je pro mě fakt výzvou a až kampaň skončí,
zkusit v tom plnění pokračovat další týden, tři týdny, celý rok…
Cílem je motivovat, co největší skupinu nebo jednotlivce, kteří se dobrovolně
zapojí.
 Kampaň je hra, kde si můžeme – jako ekotým – vyzkoušet, jak aktivizovat lidi ze
svého okolí. Jak jim dát nějaký prostor k tomu, aby udělali něco pro ŽP.
 Kampaň nám dává konkrétní náměty, jak něco změnit.
 Kampaň nás má naučit vnímat přírodu, přemýšlet o ní a diskutovat např. o tom,
co bude za 10, 50 let a co konkrétně já, Ty, my můžeme udělat pro to, abychom
zmírnili svůj dopad - negativní vliv na ŽP.
 Kampaň nám říká, že je důležité začít zlepšovat svět u sebe, ale tady to nesmí
končit. Je potřeba namotivovat a zapojit své okolí a ne jen po dobu kampaně, ale
udělat ve svém životě trvalé změny.
 Kampaň sama o sobě nemá velikánský dopad na ŽP, nezměníme stát ani svět,
na to je nás málo, ale má morální aspekt, vytváří naději, že zapojené týmy i
jednotlivci dokážou přemýšlet o tom, co mohu udělat já osobně, a že je důležité
začít u sebe.
 Poselstvím kampaně je, že u sebe by nikdo z nás neměl přestat, měli bychom se
posunout dál, vést lidi k tomu, aby dělali i něco dál.
Není to tedy jen o tom, co děláme v rámci kampaně v tuto chvíli, ale jestli dokážou
účastníci v plnění výzvy pokračovat i po jejím skončení, a zda zůstanou u těchto
jednoduchých výzev, nebo je to povede dál, v duchu: Nemohl bych udělat něco víc,
něco za hranicí své školy, obce….= což už vede k občanské angažovanosti mohu se nějak zapojit, pomoc….
Začne to vypínáním vody při čištění zubů, a pokračuje to např. využitím šedé vody
v domácnosti.

Některé výzvy se opakují (jako loni):
cílem většiny výzev je rozvíjet citlivost, všímavost k přírodě, „navázat“ dobrý vztah
s přírodou – posiluje pozitivní vztah k přírodě, čím víc dětí a i dospělých bude
vnímavých k přírodě, tím víc se jich zapojí i do mnohem náročnějších projektů na
její záchranu.
1. Zasaď rostlinu – je potřeba se o zasazenou rostlinu starat
2. Využívej ekodopravu – choď pěšky, na kole, vytíženost auta
3. Buď venku – možnost stáhnout aplikaci na poznávání rostlin, ptáků…
4. Udělej něco pro ostatní - daruj / ušij látkovou tašku, vytvoř návod na výrobu,
natoč video, taška ze šátku…. uspořádej burzu – bazárek
V ČR jsme premianti v třídění odpadu, Bohužel již né v jeho recyklaci. Velká část tříděného
odpadu stále končí ve spalovnách (v lepším případě) nebo na skládkách (v tom horším). Plasty
jsou toho nedílnou součástí. Nehledě na to, že jejich výroba z neobnovitelných zdrojů (ropy) je
sama o sobě velkým problémem. Nahraďme igelitové i papírové tašky látkovými. Na začátku
epidemie jsme prokázali, že umíme šít a vyrábět roušky po tisících. Pojďme to udělat i s taškami.
Při využívání jakýchkoliv věcí je potřeba brát ohled i na způsob jejich výroby. Co se zdá jako
ekologické, může být nakonec mnohem horší. Například výroba papírové tašky zatěžuje ŽP více
než ta plastová. Stejně tak tašky z bavlny jsou náročné na výrobu (hlavně vodu při pěstování
bavlníku). Proto je třeba využívat jakoukoliv tašku dlouhodobě. Nejekologičtější je výroba vlastní
tašky a pytlíku na ovoce či pečivo ze starých záclon, triček…. Abychom využili bavlněnou tašku
ekologicky, museli bychom ji použít více než 160x, abychom kompenzovali její dopad výrobní
hodnoty na ŽP. Žádnou tašku kvůli výzvě nekupujte!!! To je kontraproduktivní.

5. Zastav letákovou epidemii - nalep si na dopisní schránku štítek "Nevhazujte
reklamní letáky"
Jedna domácnost v ČR dostane ročně do schránky až 15 kg reklamních letáků.
V celorepublikovém měřítku to dělá přes 70 tisíc tun letáků ročně. Ať firmy vymýšlejí jiné věci,
než jsou letákové kampaně.

6. Sniž spotřebu vody v domácnosti - zjisti, kde máte vodoměr, sleduj 2 dny
spotřebu a další 2 dny se snaž snížit spotřebu, podařilo se?, napiš pro zajímavost,
jakým způsobem (jaká zajímavá opatření jste zrealizovali) se podařilo snížit
spotřebu, o kolik se snížila spotřeba, dalo by se takto pokračovat celý rok?
Průměrná spotřeba v 1 domácnosti je 89 l/denně. 26% tvoří splachování, 35%
osobní hygiena a mytí. Máš nápad jak použít šedou vodu (=splašková voda
v domácnosti vzniklá při použití koupelny, umyvadla, pračky, v kuchyni odpuštěná
voda, NENÍ to voda z WC). Zamyšlení jak pomoc sobě, své peněžence ale i ŽP.
7. Jez zdravě a ekologicky – neznamená to, přestaňte jíst maso, ale omezte to.
Volte si druh masa (hovězí, vepřové…) od lokálního dodavatele,… Produkce masa,
hlavně hovězího, přispívá k produkci skleníkových plynů více než všechna
automobilová doprava na této planetě dohromady. Za jeden den bez masa ušetříš
9,1 kg CO2. Za 1kg snězeného hovězího masa se do ovzduší vypustí 27kg oxidu
uhličitého.
8. Šiř informace – nemá přímý dopad na ŽP, přesto je tato výzva hodně důležitá,
velkým problémem je šíření dezinformací, sdílet příběhy z praxe, ověřené
informace, dobré zprávy… tipy na webu ekoškoly
Věnujte část svého času prohlížení odborných webů s informacemi o klimatických
změnách a udržitelném způsobu života.
9. Den pro sebe - bez technologií a novodobých vymožeností
Digitální detox, super psychohygiena,
Nepoužijete rychlovarnou konvici, telefon,….. nepojedete ani vlakem, autobusem…
Připravte si svačinu den předem, vyrazte do přírody.
Napište o svém DNU příběh. Brát tuto výzvu s nadhledem – jde o to, užít si to.

