
SOUTĚŽ V RÁMCI KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ 

Chcete se spolu se svou třídou stát obyčejnými hrdiny a vyhrát společenské hry? Spolu s Ekoškolou 

jsme pro vás připravili týden plný ekovýzev. Zapojte se v následujícím týdnu do ekovýzev, zapisujte 

své úspěchy do deníčku (v příloze) a do 9. května nám je pošlete! Tři nejlepší budou odměněni 

cenami. 

A jaké výzvy pro vás máme připravené? 

- BUDUJEME PROSTŘEDÍ PRO ZVÍŘATA 

- CESTUJEME ŠETRNĚ 

- STRÁVÍME DEN BEZ TECHNOLOGIÍ 

- JÍME ZDRAVĚ A EKOLOGICKY 

- JSME VENKU A OBJEVUJEME 

- VZDĚLÁVÁME SE V EKO 

- ZASAĎ STROM NEBO ROSTLINU 

Níže naleznete popis jednotlivých výzev: 

BUDUJEME PROSTŘEDÍ PRO ZVÍŘATA 

Víte že: 

Biologická rozmanitost živých organismů udržuje stabilitu ekosystémů. Lidskou činností ohrožujeme 

druhovou rozmanitost a narušujeme rovnováhu v přírodě. 

 Od roku 1980 poklesly počty ptáků v zemědělské krajině zemí EU o 55 %.  Rapidní úbytek ptáků, 

především pak polních, je celosvětový problém způsobený především intenzivním zemědělstvím. Mizí 

i řada jiných ptáků, protože přicházejí o přirozenou potravu a místa k hnízdění. 

Podle některých vědců zmizelo od roku 1990 v Německu více než 75 % létajícího hmyzu. Situace však 

nejspíš bude podobná i v dalších zemích. Hmyz je jednou ze základních komponent ekosystému – 

představuje potravu pro savce a ptáky a je zásadní pro opylování rostlin. V současnosti dramaticky 

ubývá především vinou intenzivního zemědělství, používání pesticidů a ztráty pestrosti krajiny. 

Pomozte životu ve svém okolí 

Vytvořte úkryty, pítka a ochrany pro zvířata! Společně podpoříme zachováním přírodního prostředí 

druhovou rozmanitost v našem okolí. Vyberte si jednu z možností níže a zpříjemněte prostředí 

živočichům ve svém okolí. Podpořte tak zachování druhové rozmanitosti ve vašem okolí. 

Možnosti zapojení se do výzvy naleznete zde: https://ekoskola.cz/cz/budujeme-prostredi-pro-zvirata. 

CESTUJEME ŠETRNĚ 

Víte že: 

Každý ekologický kilometr ušetří v průměru 129 g oxidu uhličitého, který by se jinak dostal do 

ovzduší. Vynechej na 7 dní jízdu autem. Využijte kolo nebo třeba autobus, místo, abyste jeli autem 

jako obyvkle. V této době to bude i levnější! Kdykoli můžete, choďte, běhejte, jezděte na kole nebo 

používejte hromadnou dopravu. 

Dejte o sobě vědět: 

Uspořádejte pěší den. Informujte o akci v místním tisku na webu a FB školy, uspořádejte informační 

kampaň – vylepte letáky, informujte občany v okolí školy. 

https://ekoskola.cz/cz/budujeme-prostredi-pro-zvirata


STRÁVÍME DEN BEZ TECHNOLOGIÍ 

Víte že: 

Průměrný teenager stráví 268 hodin ročně hraním počítačových her. Ani mnoho dospělých si 

nedokáže představit den bez počítačů, telefonů či dokonce rychlovarné konvice, zapnutého mobilu 

nebo rozsvíceného světla...  

Naplánujte si den pro sebe, svoji rodinu, přátele 

Naplánujte den bez technologií a vymožeností moderního světa! Uvolněte si hlavu od velkého 

množství informací a dejte prostor přírodě, pohybu, knihám a jiným zábavám. Naplánujte si na tento 

den program (pro sebe, nebo pro či s kamarády, přáteli) a buďte jeden den offline. Jaké technologie 

vybraný den vynecháte, je pouze na vás. 

Jak na to? 

Čím takový den naplníte? Pokud si nevíte rady, zde přinášíme několik tipů, jak takový den strávit. 

Naplánujte výlet s papírovou mapou, piknik v přírodě nebo vaření v přírodě, nebo den plný 

sportovních aktivit. Naplánujte na den bez technologií zajímavá setkání nebo pomoc obci, seniorům, 

či dalším, kteří pomoc nebo společnost potřebují. Naplňte volný čas malováním, čtením knihy, 

hraním deskových her apod. 

Dejte o sobě vědět: 

Připravte kampaň pro den bez technologií, zkuste oslovit spolužáky i širší veřejnost, nabídněte 

aktivity pro takový den a požádejte o sdílení dalších nápadů, např. na společná setkání. 

JÍME ZDRAVĚ A EKOLOGICKY 

Víte, že už omezením masa v našem jídelníčku můžeme snížit naši uhlíkovou stopu až o 30 %? 

Zkuste omezit maso a objevujte nové bezmasé recepty 

Jezte zdravě a vyváženě a přitom zkuste omezit maso. Inspirujte a potěšte ostatní chutným jídlem! 

Pro splnění výzvy nabízíme dvě možnosti: 

Trénujeme: 

Omezte pokrmy z masa. Hledejte alternativu, která vám nahradí maso v jídelníčku (výživově i 

chuťově). 

Jsme profíci: 

Uvařte nové bezmasé jídlo. Vyhledejte recept na bezmasé jídlo a uvařte ho sami/nebo s pomocí 

kamarádů či dospělých. Pozvěte známé na ochutnávku. Uspořádejte doma nebo ve škole ochutnávku 

bezmasých jídel. 

Více informací k této výzvě naleznete na https://ekoskola.cz/cz/jime-zdrave-a-ekologicky. 

JSME VENKU A OBJEVUJEME 

Víte že: 

Pohyb venku zlepšuje psychickou pohodu, paměť a zvyšuje imunitu. Jděte ven, foťte, lezte po 

stromech… Vyčistěte si hlavu  

https://ekoskola.cz/cz/jime-zdrave-a-ekologicky


Buďte venku alespoň 3 hodiny v kuse venku (nepočítá se cesta do a ze školy/práce). Zpestřete si 

pobyt venku zajímavou aktivitou: vylezte na strom, přebroďte potok, ujděte 5 kilometrů, najděte 10 

listů stromů, pozorujte a poznejte 10 živočichů, najděte historickou zajímavost v okolí nebo 

významný strom, pomozte rodičům na zahrádce apod. 

Dejte o sobě vědět: 

Dokumentujte vaše zážitky z pobytu venku a pak je sdílejte. Můžete uspořádat výstavu fotografií, 

obrázků a doplnit je krátkými články o vašich zážitcích. Inspirujte tak ostatní k trávení více času venku. 

VZDĚLÁVEJME SE V EKO 

Víte že: 

Podle serveru Demagog.cz bylo ze 34 tvrzení politiků týkajících se životního prostředí 6 lživých? 

Rozpoznali byste je? 

Rozšiřte své znalosti v oblasti ekologie 

Rozvíjejte sebe sama, vzdělávejte se a nasávejte informace a zkušenosti. Vyberte si způsob, který vám 

nejvíce vyhovuje. 

Tipy na vzdělávací aktivity najdete na https://ekoskola.cz/cz/vzdelavame-se-v-eko. 

ZASAĎ STROM NEBO ROSTLINU 

Víte že... 

Rostliny, a zvláště stromy, pohlcují ve velkém oxid uhličitý.. Jeden hektar lesa za rok vstřebá 15 tun 

CO2, tedy tolik, kolik vypustí středně velké auto za 100 000 km. 

Sázíme doma i venku 

Stromy zpříjemňují prostředí, zkvalitňují ovzduší, zadržují vodu, poskytují úkryt volně žijícím 

živočichům. Zmírňují účinky slunce, deště a větru. Stromy zadržují vodu a zpomalují její dopad na 

povrch země, mohou tak zmírňovat dopady přívalových dešťů a zabraňovat možným záplavám. 

Pokojové rostliny zvlhčují vzduch a odstraňují z ovzduší některé škodlivé látky. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ekoskola.cz/cz/vzdelavame-se-v-eko

