Cokoli děláme, produkuje to odpad. Asi takto
jednoduše bychom mohli
začít. Produkce odpadu v
celosvětovém množství je
enormní a stále stoupá –
a pravda, zásadně se mění i jeho složení – a zdá
se, že neexistuje síla
(nebo vůle), jak tento
strmý růst zastavit nebo

alespoň zpomalit. Ostatně odpad je i obchod. A
vždy dlouho předtím, než
se ta která věc stane odpadem. Říkáme tomu
princip FC2G – From

Jelikož je problematika
odpadů veliká a závažnost si uvědomujeme,
rozhodli jsme se, že
ODPADY
budou tématem č. 1
v činnosti našeho Ekotý-

Craddle To Grave: od
kolébky po hrobeček. Jinak řečeno, náš problém
s většinou odpadů začíná
v době, kdy se výrobky
teprve chystáme vyrobit.

Odpad je i prostředkem
obchodu, A to dokonce i
mezinárodního. Obchod s
odpady již nyní dosahuje
obdivuhodných hodnot.
Například v ČR se hodnota trhu s opady odhaduje přes 30 miliard
Kč
. Je

mu. Vybrat aktivity bylo
otázkou rozsáhlé diskuze, ale shodli jsme se
všichni a aktivity provázali i s jinými předměty,
a hlavně s činností studentských firem, Obě
studentské firmy si vy-

běžnou praxí, že některé
státy odpad nakupují ze
zahraničí a pak ho na
svém území energeticky
využívají (spalují). Podobně je tomu i s odpady
tzv.
nebezpečnými
(toxické odpady, chemické zbraně, munice) nebo
jadernými. I s nimi se
obchoduje. Kromě odpadu samého je zdrojem
obchodu i recyklace, kdy
se prodává vytříděný odpad nebo z něj vyrobený recyklát. Zatímco tedy
pro někoho je odpad komodita, které se potřebuje zbavit, pro jiného je
tentýž odpad zdrojem
příjmů. Skvělé, že? Pokud tedy bude odpad
zdrojem obchodu, nemusíme se o jeho množství
obávat.

brali výrobu produktů
s ekologickou tematikou.
Výroba ekologických plátěných tašek a držáčků
na hrneček z odpadního
materiálu je úžasným
doplňkem v aktivitách
celého ekotýmu.

1. SPOLUPRÁCE
2. RESPEKTUJEME SE
3. VZÁJEMNĚ SI NASLOUCHÁME
4. NOVÉ NÁPADY
5. ZAPOJUJEME SE
6. POMÁHÁME SI
7. DOBRÁ KOMUNIKACE
8. DOBRÁ NÁLADA
9. EKOLOGICKY

ODPO-

VĚDNÉ CHOVÁNÍ
10. PLNÍME ÚKOLY!!!

Ekoškoly na celém světě
postupují podle unikátní
metodiky 7 kroků, která
nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Jsou to kroky, které vás provází programem Ekoškola po celou dobu
jeho realizace. Žádná škol
není stejná, proto i plnění
7 kroků má v každé škole
jedinečnou podobu, závislou
na její situaci a možnostech.

1. krok—EKOTÝM
2. Krok—ANALÝZY
3. Krok—PLÁN ČINNOSTÍ
4. Krok—MONITORING

Používání metodiky 7 kroků
nás provedla Mgr. Tereza
Velehradská, která je koordinátorkou Ekoškol v jihočeském regionu.

5. Krok - EVVO VE VÝUCE
6. Krok—INFORMOVÁNÍ
ASPOLUPRÁCE
7. Krok—EKOKODEX

Dne 20.10. jsme se neučili a namísto
normální výuky jsem zažila super
projekt, který byl moc naučný
a zábavný. Nikdy jsem se tak
nepobavila...hráli jsme spousty
zajímavých her a povídali
jsme si o Ekoškole

7 kroků ekoškol. Dne 20.10 přijela paní
z nadace ekoškol, která nás přijela
informovat, o dalším jednání při obhájení
titulu Ekoškoly. Ukázala nám postupy při
analýze,
plánu,
monitorování
a vyhodnocení, informování dalších lidí
a zlepšení spolupráce. Zapojeni jsme byli
do, různých her a konverzování mezi
sebou.

Vychází z Analýzy a dohodli jsme
se na tom, co se ve škole a jejím okolí
budete snažit zlepšit.
Naplánovali jsme si konkrétní
činnosti a úkoly, termíny pro jejich
splnění a zodpovědné osoby.

—

Mgr. Tereza Velehradská
místopředsedkyně Základního článku
Hnutí Brontosaurus - Forest
- lektorka environmentálních
výukových programů zvláště pro ty,
kdo umí číst a psát :-)
- koordinátorka mezinárodního
programu Ekoškola v Jihočeském kraji

