
Přihlášky budeme přijímat až

Celoroční program 
o ochraně klimatu pro 2. stupeň ZŠ a SŠ*

Vydejte se s námi na napínavou Misi s jasným úkolem: 
omezit emise a zachránit civilizaci. 

Stihne váš tým zabránit nebezpečnému oteplení planety?

klima | sucho | uhlíková stopa | nové informace | souvislosti | bádání | inspirace | osobní zážitky |
průzkumné výpravy | akční dny | tvorba | komunikace

www.CO2liga.cz

  * 1. a 2. ročník SŠ

otočte pro více info

Nový ročník je nyní v přípravě. Informace a přihlášky budou dostupné od poloviny září,
přihlašování do konce září 2021. Pokud chcete, abychom vám dali vědět, až spustíme
přihlašování, napište na CO2liga@veronica.cz



CO2 liga je celoroční program o ochraně klimatu pro 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia
 a 1. a 2. ročník SŠ. Program probíhá ve čtyřech kolech (misích) po celý školní rok. Je
rámován jako plnění mise na záchranu planety, kdy se žáci snaží symbolicky naplnit závazky 
Pařížské dohody a nedopustit oteplení planety o více než 1,5 stupně.
 
Úkoly jsou velmi pestré a praktické. Žáci pořádají besedy pro spolužáky, dělají průzkumné
výpravy po škole, natáčí videa, zkoumají uhlíkovou stopu a na vlastní kůži testují, jak ji mohou
snížit. A odnášejí si pocit, že s klimatickou změnou mohou sami něco udělat a svou aktivitou
pomoct ke zmírnění jejích dopadů. 

CO2 liga cílí především na vnitřní motivaci žáků a na jejich spolupráci, nejedná se již o soutěž,
jak tomu bylo v předešlých letech. 
Účastní se většinou 5-10členné týmy žáků, ale velikost týmu je libovolná.

CO2 liga je celoroční program. Poskytuje tedy všechny přínosy dlouhodobého působení na
žáky. Neklouže po povrchu, ale jde do detailů a učí o klimatu na základě osobní zkušenosti a
vlastních prožitků. Svým zaměřením na klimatickou krizi je to jedinečný program v rámci ČR, 
o který je dlouhodobý zájem, ověřený již 10 ročníky a odbornou evaluací.

Program je přínosem i pro všechny učitele, kteří vnímají toto téma jako potřebné a chtějí, ale
nestíhají ho hlouběji připravit v rámci školní výuky. Témata a úkoly CO2 ligy jim nabízí vynikající
vodítko pro realizaci aktivit s žáky.

Účast na aktivitách je dobrovolná a volitelná - takže i když se škola přihlásí, může úkoly
využívat jenom jako vodítko a vybrat si jen to, co stihne a co ji zajímá. 
Přihlášením se škola k ničemu nezavazuje.

Ke každé splněné misi poskytujeme také osobní zpětnou vazbu a jsme v neustálém kontaktu
s žáky i s pedagogy. Týmy, které program dokončí, čeká velkolepé vyvrcholení na závěrečné
konferenci v Senátu, kde účastníci prezentují to, čeho v průběhu roční práce dosáhli.

Ze zpětných vazeb víme, že žáky těší, že se potkávají se zajímavými lidmi, dozvídají se nové
informace a hlouběji uvažují nad svým chováním. Dávají si ambiciózní plány, přicházejí na
souvislosti a chtějí v proměně svého chování a ve snižování uhlíkové stopy pokračovat.
Uvědomují si, že překážkou je mnohdy pouze jejich lenost a pohodlnost a že to lze změnit.

O čem je CO2  liga?

Co na CO2 ligu říkají účastníci?

Co vaší škole přinese účast v programu CO2 liga?

přihlašujte  se  od poloviny do konce září na        
 www.co2liga.cz


