
 

KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ  
U RODINKY NOVÁKŮ  
(= máma, táta, Pepa a Anča) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sourozenci Pepa s Ančou se na začátku dubna dozvěděli od paní učitelky  
o Kampani obyčejného hrdinství.  

Škola se do ní zapojí v prvním týdnu od 19.4. do 25.4. 

Oba jsou členové Ekotýmu, takže volba byla jasná. „Jdeme do toho!“  
A doma to také hned navrhli rodičům, kteří souhlasili. 

Mailem jsme dostali od paní učitelky informace, 
 kde byl i Deníček účastníka. Budeme ho vyplňovat celá rodina (=4). 

Ze seznamu výzev jsme při večerní domácí poradě, víkend před 
kampaní, vybrali 8 výzev. To jsou skoro všechny, jsme prostě 

nadšenci. Do všech se ale nezapojuje celá naše rodinka. Takže to ve 
výsledku není tak ohromující. 

 

 Výzvu číslo 3 (Buď venku) jsme zcela vynechali, protože to děláme 
běžně a tím pádem by to nebyla žádná výzva. 

 

Do 3 výzev jsme se zapojili celá rodina, třeba „Sniž spotřebu vody 
v domácnosti“ nebo „Den pro sebe“. 

U zbylých výzev to bylo různé. Do 4. výzvy „Udělej něco pro ostatní“ 
šla třeba jen máma, která se rozhodla darovat tašku a ušít sáčky. 

Do 5. výzvy „Zastav letákovou epidemii“ jsme se rozhodli zapojit dvě 
domácnosti. Naší a babičky. Uvidíme, zda to projde (u nás tedy určitě, 

na tom jsme se shodli). 

 

 



 

 

Týden kampaně utekl jak voda a Novákovi vyplnili do Deníčku 
všechny údaje. V pondělí následujícího týdne ho odeslali  

mailem paní učitelce. 

Já (Anča) s tátou jsme zasadili 4 květináče s bylinkami na náš balkón. Rozmarýn, 
tymián, bazalku a oregano. 

O víkendu jsme před náš dům, směrem do ulice vysadili dva stromy. V naší ulici je 
stromů málo a my máme docela velkou předzahrádku, tak jsme toho využili. Táta 
koupil v týdnu lípu a javor, podle našeho souseda (lesáka) a chytrých stránek na 

internetu (například https://www.veronica.cz/poradna-v-casopise-
veronica?i=533) se tyto stromy hodí do naší nadmořské výšky i klimatického 

pásma. Teď se o ně musíme ještě dobře starat, aby nám neuschly. 

 

 

 
Využívat jen ekodopravu byla opravdu výzva. Táta s mámou jezdí společně do 
práce normálně autem a nás po cestě vozili do školy (to teď nejde, když máme 

distanc). Jsou tedy jen dva, tak začali jezdit autobusem  
a máma dokonce 3x na kole. Nedělali to ale každý den a táta to občas porušil a jel 

autem (prý musel chvátat). 

V úterý jsme šli dokonce k babičce pěšky (tam i zpátky).  

 

 Do výzvy Udělej něco pro ostatní šla jen máma. Původně chtěla ušít několik sáčků 
ze starých záclon a darovat plátěnou tašku, kterou máme navíc. Nicméně tašku 

navíc nenašla, tak se rozhodla, že ji ušije ze starého trička. To ji vzalo víc času, než 
plánovala. Nakonec tedy vyrobila 1 tašku a dva sáčky, které darovala babičce, aby 

pořád netahala z obchoďáku ty igelitky a pytlíky. 

 

 
Nálepky na poštovní schránky jsem vyrobila s bráchou. Jednu jsme nalepili na naši 

domácí schránku a druhou jsme chtěli nalepit babičce. Tam to ale neprošlo. 
Babička to odmítla, že letáky potřebuje, aby věděla, kde mají jaké slevy. Tohle bude 

ještě výzva do budoucna. Takže jsme vlastně zapojili jen jednu domácnost. 
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Snižovat spotřebu vody byla zábava. Hlavně to sbírání „šedé vody“ do kyblíku, 

kterou jsme pak využili na splachování.  Prvně nám táta ukázal, kde je vodoměr. 
Máme ho dokonce zvlášť na teplou a studenou vodu, tak jsme to museli sečíst.  

Na vodoměru jsme odečetli červená čísla a zapsali je do deníčku. 

Naše dva „normální dny“ jsem zvolili pondělí a úterý (vodu jsme odečítali  
v 8:00 ráno). To znamená, že ve středu v 8:00 jsme ukončili měření za běžného 

režimu domácnosti a hned jsme začali naše hospodárné dva dny. 

V pátek ráno jsme tedy měli výsledek a ukázalo se, že jsme zvládli ušetřit 63 litrů. 
To bylo trochu zklamání. Hned jsme se rozhodli, že to zkusíme další týden znova  

a dáme stovku. 

 

 

 
Do omezení masa na jídelníčku se pustil Pepa s tátou. Já s mámou moc maso 

nejíme i tak, takže jsme se do této výzvy nezapojili. Kluci to zvládli skvěle a vůbec 
si nestěžovali. Pepa to ve čtvrtek porušil, když si dal sušené maso (jerky),  

prý omylem. V neděli jsme pak měli návštěvu a máma udělala na oběd kuřecí 
špízy. No, a kluci se holt obětovali. Takže neděle byla neúspěšná. 

 

 

 

Reportáž jsme napsali s Pepou. Byla krátká, ale úderná. Nafotili jsme několik fotek 
našich nápadů na úsporu vody a sdíleli to na facebooku, včetně popisu našeho 

dvoudenního úsporného dobrodružství.  
Odezva byla parádní (40 komentářů, 300 lajků a 15 sdílení). 

 

 

 

 

„Den pro sebe“ byl skvělý den, i když překvapivě náročný. Rozhodli jsme se  
9. výzvu uskutečnit v sobotu. V pátek jsme si naplánovali výlet z města ven (pěšky 

samozřejmě), připravili svačiny, ešusy na vaření, hrnky atd. Rozhodli jsme se to 
vzít důkladně. V sobotu žádná elektronika, žádná elektřina, žádná doprava. 
Mobily zůstaly doma, čaj se ráno nevařil… Prostě jsme vstali a vydali se ven. 
Teprve tam jsme si na jednom z ohnišť za městem uvařili vodu na čaj a kafe.  
Bylo to super. Výlet, vaření a večerní návrat, kdy jsme si doma zapálili svíčku, 

hráli karetní hry a pak máma četla hororové povídky. Byl to úžasný den. 

 

 

 

 

A teď stačí jen rozhodnout, co bude dál. Z některých výzev by se pro naši rodinku mohl stát standard a další nápady najdeme  
na webu: https://ekoskola.cz/cz/co-delat-vic. 
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