ZÁPIS Z ONLINE SCHŮZKY EKOTÝMU – ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
číslo 5/2020
Kdo byl na schůzce

Cíle schůzky

datum: 21. října 2020
Mgr. Radka Hodačová, Mgr. Věra Bartošová
Alisa Mikolajivn Tverytnieva, Tomáš Meier, Daniela Menclová,
Martin Neumann, Věra Skořepová, Jáchym Harant, Karolína
Zemanová, Jan Heichl
Vzájemné předání si informací

Zhodnocení co se
povedlo, co ne a proč
(od minulé schůzky)

Plánovaná schůzka 14. 10. 2020
byla zrušena z důvodů
epidemiologické situace

Kontrola ekokodexů

Úkol trvá – až bude opět
umožněna výuka ve škole
Proběhla od 5. do 11. 10. 2021

Kampaň 7 dní OH

záznamové archy zpracovala
za spolupráce tř.uč.
koordinátorka EVVO

Co jsme dělali
Výsledky Kampaně 7
dní OH

Výstup/úkoly
Koordinátorka seznámila
všechny s výstupy kampaně –
viz příloha

Kdo/kdy

Sběr kaštanů

Pokračuje i přes nepříznivé
epidemiologické podmínky
Po – 7:40 – 8:00
Pá - 7:40 – 8:00 do konce
měsíce října
- předat info do tříd

Všichni do konce týdne

Kontrola klíčení kaštanů Daří se jim dobře – některé
opravdu začaly klíčit
Připomenutí dalších
plánovaných akce

Zhodnocení co se
povedlo, co ne a proč
(na dnešní schůzce)

Koordinátorka EVVO

třídní schůzky – charita – jiná
varianta?
JAK do tříd – portrét
Oslava 13.11. - 50 výročí ZŠ?
COVID19 – neumožní v obvyklé
variantě
Ukončit kampaň 7 dní OH, odeslat výsledky k celorepublikovému sčítání
2 služby pomohly v Po a v Pá při sběru kaštanů – v trikách ekotýmu 

Dle podmínek a potřeby svolá zástupkyně ředitelky, koordinátorka
Termín dalšího setkání EVVO.

Příloha: zhodnocení akce

Sedm dní obyčejného hrdinství
5. – 11. října 2020
I přes nepříznivé „covidové období“, jsme se zapojili do celorepublikové kampaně Sedm dní
obyčejného hrdinství. Zapojili se žáci, učitelé, někde celé rodiny. O co šlo? Vyzkoušet si, jak moc
nás omezí chovat se k naší planetě alespoň sedm dní ohleduplně a zodpovědně. Kampaň se
skládala ze 7 výzev-úkolů. Každý se mohl zúčastnit libovolného počtu.
Velmi potěšující reakcí bylo sdělení účastníků, že je kampaň ničím neomezila, že takto se chovají
celoročně a považují to již za samozřejmost. Takže šlo pouze o zaznamenání počtů. A co jsme
zaznamenávali a zjistili?
1. Zda šetříme vodou při čištění zubů. Do této výzvy se zapojilo 223 jednotlivců, kteří si
2 515krát hospodárně vyčistili zuby, čímž ušetřili 28 van nebo 22 484 čajových šálků plných
vody.
2. Přestože nebylo počasí na hromadné sázení rostlin (ani situace tomu nepřála) 121 jednotlivci
se podařilo zasadit 223 rostlin a 22 stromů. Sázeli jsme i ve škole – nechali jsme naklíčit kaštany,
zasadili jsme sazenice jahod, přesadili květiny ve vestibulu).
3. Nepříznivé podzimní počasí sice snížilo počet hodin strávených venku, přesto 191 jednotlivců
strávilo za týden průměrně venku 6 hodin, celkem tedy 1 220 hodin. Do výzvy se zapojilo i 8 tříd
naší ZŠ, které strávily 35 hodin vyučování venku.
4. výzva sledovala, jak moc jsme šetrnými spotřebiteli. Ze zpětných reakcí bylo vidět, že
někteří omezili četnost nákupů, jiní zvýšili počet nákupů s jednou látkovou taškou. Zapojilo se
139 jednotlivců, kteří využili 345x látkovou tašku místo plastové nebo papírové. I zde mnoho
účastníků uvádělo, že celoročně nakupují do speciálních ovo-sáčků, látkových tašek nebo
vlastních nádob, protože objevili bezobalovou prodejnu NOPLASTICO, kterou máme přímo
v centru města na náměstí Dr.M.Horákové.
5. výzva se týkala odpadu – většina účastníků uvedla, že třídí odpad, jen se jim nechtělo ho
vážit. Takže údaj v této kolonce je trochu zkreslený. Přesto ale, ti co vyplnili pečlivě i tuto výzvu
(bylo jich 78), navážili dohromady 140,5 kg odpadu (směsného i recyklovatelného - mimo
bioodpadu), což představuje o 70% méně! odpadu, než vyprodukuje průměrný Čech za týden.
Nádhera.
Do 6. výzvy se zapojilo 79 účastníků, kteří na 1.361 km využili hromadnou dopravu, kolo nebo šli
pěšky, čímž ušetřili 175,6 kilogramů oxidu uhličitého.
Nejmenší počet účastníků (58) se zapojil do poslední 7. výzvy – jez zdravě a ekologicky. Jim
nečinilo problém ve 204 dnech vyškrtnout ze svého jídelníčku maso. Průměrně každý z nich
polovinu týdne měl bezmasé dny, čímž přispěl k výslednému počtu 1 856 kg ušetřeného oxidu
uhličitého a zachránil tak („nesnědl“ ) 5 suchozemských zvířat.
Předpokládali jsme, že se kampaně zúčastní více dětí i dospěláků. Někoho možná zahltil
přechod na distanční výuku, elektronické vyplnění dotazníků …… ve finále však není důležité,
zda jste týden vyplňovali formulář a byli součástí kampaně, ale zda se skutečně chováte
k přírodě kolem sebe přirozeně zodpovědně a hlavně celoročně. Jen tak je to totiž správné..

