výsledky kampaně

obyčejného hrdinství
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výzev eko změny v životě školy, jejích žáků,
žákyň a rodin
1 týden = 82 zapojených škol

Nenechali jsme téct vodu při čištění zubů!
Zapojilo se nás 11 623

Ušetřili jsme 1 192,6 plně napuštěných van.*
*1 vana = 175 litrů
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Zasadili jsme kytku!
Zapojilo se nás 6 958

Zasadili jsme 11 905 stromů a 29 016 bylin.
To je 2,8 fotbalových hřišť, které má stadion
Slavie v Edenu v Praze.
+ Pokud započítáme i stromy, které někteří rodiče vysázeli v rámci své práce (v lesních školkách atd.),
tak se v rámci výzvy vysázelo 18 905 stromů. A to těch hřišť už budeme mít 5.
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1 hodina času s přírodou!

Zapojilo se nás 10 147 jednotlivců, 399 školních tříd.
Průměrný čas venku v rámci volného času byl 8 hodin 48 minut týdně,
to je přibližně 1 hodina a 15 minut denně.
+ Do výzvy se zapojilo také 399 školních tříd, které aktivitami venku v rámci výuky strávili průměrně 3 hodiny a 49 minut za týden.
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Byli jsme věrní!
Zapojilo se nás 6 401
Průměrně 3,5 x za týden jsme využili látkovou tašku
místo igelitky během nákupů a dalších činností.

Nevyužili jsme tak 16 780 lehkých odnosných
plastových tašek.
Pokud by se tyto tašky roztáhly, tak nám zaberou plochu jednoho a čtvrt fotbalového hřiště
nebo polovinu celého náměstí v Českých Budějovicích.
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Neprodukovali jsme odpad!
Zapojilo se nás 3 609

Vyprodukovali jsme pouze 40 % týdenního
průměru odpadu běžného obyvatele České republiky.
Pokud by toto předcházení vzniku odpadu pokračovalo celý rok u jen jediného člověka,
tak vyprodukuje o 192 kilo méně odpadu než je běžný průměr.
A pokud by v tomto konání vytrvali všichni účastníci výzvy, tak je naše
životní prostředí ušetřeno 694 tun zbytečného odpadu
Průměrný Čech vyprodukuje ročně zhruba 320 kg odpadu, z toho zhruba 13 % tvoří tříděný odpad. To je cca 6,14 kg na člověka za týden.

6

Nejezdili jsme autem!
Zapojilo se nás 5 190

Průměrně 3,6 dne jsme zvládli za týden nevyužívat auto či ho využívat efektivně
(zcela naplněné). Z hlediska dopadu na životní prostředí (vypouštění škodliviny atd.)
je to podobné, jako kdybychom společně zasadili 810,3 stromů.*
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*0,2 stromu na jednoho člověka

Nejedli jsme maso!

Zapojilo se nás 3 834
Omezením masa na našem jídelníčku jsme během
jediného týdne dokázali ušetřit 101 110,1 kg CO2.*
* To je asi tolik, kolik vyprodukuje automobil po ujetí 722 215 km.

Maso jsme dokázali nejíst necelé 3 dny v týdnu.
V českých podmínkách můžeme říci, že jsme tak ušetřili život 22
prasat nebo 1 111 kuřat.*
* Počítáme 150g masa na porci.

Děkujeme všem za velkolepé zapojení.
Milion malých změn může být více než jedna velká
Program Ekoškola realizuje Vzdělávací centrum TEREZA.
www.terezanet.cz – www.ekoskola.cz

Tyto Cíle udržitelného rozvoje jsme naplnili

