
 
NOV INKY  Z  EVVO

Kampaň obyčejného hrdinství 2021
přinesla tisícům lidí v ČR příležitost
zlepšit svůj život i životní prostředí, ve
kterém žijí. Stačil k tomu pouze jeden
týden a nabídka několika výzev. Jak to
dopadlo se můžete podívat na úvodním
obrázku. 

Do Kampaně obyčejného hrdinství 2021
se zapojilo více než 15 000 lidí. Díky
jednoduchým a konkrétním aktivitám jste
zmírnili svůj osobní dopad na životní
prostředí a také využili příležitost udělat
i něco pro sebe.

Společně jsme dokázali ušetřit 134 tun
emisí oxidu uhličitého a zároveň díky
tomu vznikla taková opatření, že každý
další rok dokážeme zachytit více než 167
tun emisí oxidu uhličitého.

Zasadili jsme společně tolik stromů,
že by to zabralo plochu 8 fotbalových
hřišť.

Každý zapojený účastník ušel nebo
ujel za týden 52 ekologických
kilometrů.

Zapojení účastníci strávili každý den
průměrně 1 hodinu a 50 minut svého
volného času venku.

Vyrobili jsme ze starého oblečení a
záclon 2 916 tašek a 1 722 sáčků.

A co se nám všem podařilo společně
dokázat? 

Kompletní výsledky kampaně naleznete
zde. 

Úspěch Kampaně obyčejného hrdinství

 

https://ekoskola.cz/detail/cz/uspech-kampane-obycejneho-hrdinstvi?utm_source=ecomail&utm_campaign=2021_06_10_ekoskoli_zpravodaj&utm_medium=email&utm_term=1277&ecmid=1277


Hejtmana zodpovědný za oblast zemědělství,
ž ivotního prostředí a vodohospodářství v
Královéhradeckém kraji a mnoho dalš ích.
Š i roké spektrum účastníků ze všech tř í  krajů
tak obohati lo nejen diskuzi, ale př iš lo i s
nápady, jakým způsobem ekologickou výchovu
do budoucna zlepš it. 

SETKÁNÍ  ZÁSTUPCŮ  KRAJŮ  K  ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVĚ

V pátek 25. 6. se v prostorách Ekocentra a Záchranné stanice

Pasíčka uskutečnilo tradiční setkání krajů regionu soudržnosti NUTS II

Severovýchod k environmentální výchově. Sešli se zde zástupci tří

krajů: Libereckého, Královehradeckého a Pardubického. Letošní

ročník pořádala Ekoosvěta, jakožto koordinátor EVVO v Pardu-

bickém kraji. 

 Pandemie COVID-19 zasáhla nejen do naš ich
běžných ž ivotů , ale dopad se nevyhnul ani
environmentální výchově. Není tedy divu, že
se diskuze vedla předevš ím nad tématem, jak
digital izovat environmentální výchovu a jak
využ ít digital izaci v EVVO. Dále se diskutovalo
např íklad, jak více zapojit do oblasti EVVO
soukromý sektor či jak poskytovatelé mohou
koncepčně vzdělávat EVVO.

Setkání se účastnil i např íklad Miroslav Krčil ,
radní zodpovědný za venkov, ž ivotní prostředí
a zemědělství v Pardubickém Kraji , Václav
Ž ídek, radní zodpovědný za ž ivotní prostředí a
zemědělství v Libereckém kraji či 2. náměstek 

Během odpoledního programu se konala
prohlídka záchranné stanice Pasíčka a
geoparku i s výkladem. Environmentální vzdě-
lávání, výchova a osvěta (EVVO) vede k
pochopení komplexnosti vztahů člověka a
př í rody. Cílem EVVO je takové myš lení a
jednání, které je v souladu s ž ivotním pro-
středím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro
budoucí generace. Cílem setkání zástupců

krajů regionu soudržnosti NUTS II Severo-
východ je vzájemné sdílení informací o
zajímavých projektech, vzájemná inspirace a
vytvoření vhodného prostředí ke spolupráci
mezi kraj i. 

Př íští setkání v roce 2022 se bude konat v
Královéhradeckém kraji. 

http://www.ekoosveta.cz/
https://greenhack.eu/
https://greenhack.eu/
https://greenhack.eu/
https://greenhack.eu/
https://greenhack.eu/


Na Facebooku a sleduji webové
stránky www.ekoosveta.cz

ZÚČASTŇUJETE  SE  SVOU
DCEROU  RŮZNÝCH
EKOLOGICKÝCH  SOUTĚŽÍ .
ZAJÍMÁ  NÁS ,  JAK  JE
VYHLEDÁVÁTE?

Našich soutěží se téměř pravidelně účastní

paní Renata Macháčková se svojí dcerou.

Zajímalo nás, jaká je její motivace, kde

soutěže vyhledává a jaký vztah má její

dcera k přírodě. Zde najdete velmi

inspirativní rozhovor a pevně věříme, že

takových rodin, které vedou děti k přírodě

je v našem Kraji více.

 

JAKÉ  JSOU  HLAVNÍ  DŮVODY
ÚČASTI  NA  TĚCHTO  SOUTĚŽÍ?

Soutěže na stránkách ekoosvěta.cz mi
př i jdou smysluplné, motivační, zaj ímavé, a
hlavně se s dcerou něco dozvíme o
př í rodě. Dceru to baví a sama se o to
zajímá. Nejvíce nás zaujala kř ížovka se
zvuky zvířat. Nyní mám v mobilu dokonce
i aplikaci na zvuky zvířat. Dcera si je
pouští a hádá, které zvíře, který zvuk
vydává. Nejsou to pro mě jen soutěže,
ale možná i motivace, jak v dceř i
pěstovat zájem a lásku k př í rodě.

Dcera má 6 let a myslím, že vztah k
př í rodě má hezký, že si j í váž í  a
respektuje j i . Když jdeme na procházku,
tak se ptá, jestl i si vezmeme pytel na
odpadky. Př i  poslední soutěž i  na
stránkách www.ekoosveta.cz byla sou-
těž abeceda př í rody - dcera sama si
brala telefon a foti la rostl iny a zvířata,
co jsme kde potkaly. Seděla nad
pásovkou hajní a pozorovala, jak
přelézá větvičku. Je pro mě úžasné
sledovat zájem dítěte o př í rodu a mám
radost z toho, že si j í váž í . Včera si
utrhla první třešeň z mladého stromku,
co máme na zahradě a děkovala třešni
za tu malou třeš inku. Já na ni hleděla s
údivem a možná i obdivem nad jej ím
uvědoměním.

KOLIK  JE  VAŠI  DCEŘI  LET  A
JAKÝ  MÁ  VZTAH  K  PŘÍRODĚ ,
PŘÍPADNĚ  K  EKOLOGI I?

PTÁME  SE  

Celý rozhovor si můžete přečíst na

webových stránkách Ekoosvěty.

 



AKTUÁLNĚ

NASTARTUJTE CESTU VEN
8. zář í  začíná podzimní online kurz
UČÍME SE VENKU. Během 10 týdnů

zj istíte, jak snadné, zábavné, a př itom
účinné, je učit venku. Online kurz je
otevřený pro všechny, které to s dětmi
láká ven a zatím moc nevědí, jak na to.
Největš í  př ínos bude mít pro práci s
dětmi 1. stupně ZŠ. Na kurz je možné se
př ihlásit na těchto webových stránkách.

SOUTĚŽ: GRANKO VÝZVA
Př í roda nám dává mnoho dobrého. O
něco více z př í rody si nyní můžete vy-
chutnat v novém Granku s př í rodním
kakaem. Př i  př í lež itosti uvedení této no-
vinky se Granko spoji lo s vědci a
odborníky a postupně př inese 60
jednoduchých a zábavných tipů , jak si
už ít volný čas a zároveň pomoci př í rodě.
Návod, jak se zapojit do soutěže a vyhrát
10 000 Kč na výlety najdete zde.

ZA HRANICE UČEBNICE ANEB

DO TERÉNU S JISTOTOU
Pracoviště Rychta pro pedagogy  nově
organizuje letní školu, která je zaměřena
na propojení př í rodovědných terénních
znalostí s pedagogickou inspirací. Pod
vedením odborníků budete objevovat
př í rodu kolem Vás metodami, které
můžete využ ít v terénní výuce od školní
zahrady až po les za kopcem. Vše si
př ímo otestujete a vyzkouš íte. Letní škola
se koná od 16. do 20. srpna a př ihlásit
se můžete zde.

https://ucimesevenku.cz/kurz-10krokuven-podzim2021/
https://www.nestle.cz/cs/znacky/granko?utm_source=ecomail&utm_campaign=2021_06_10_ekoskoli_zpravodaj&utm_medium=email&utm_term=1277&ecmid=1277
https://www.lipka.cz/rychta-vzdelavani-pedagogu

