Šetrím energiami

Nosím jednu fľašu

Triedim odpad

Obmedzím
produkciu odpadu

dátum

Zdvihla som 5
odpadkov

2.výzva: Krajšia ZEM

Trvanie: 3 týždne (21 dní)
Podmienky splnenia výzvy:
- zbierať odpadky (denne aspoň 5 odpadkov)
- obmedziť produkciu odpadu – nekupovať potraviny v obale (namiesto
keksíka si kúpim jabĺčko...)
- triediť odpad (papier, plasty, sklo, BIO odpad- )
- nosiť so sebou sklenenú alebo inú (nie jednorazovú) fľašu
- šetriť energiami (elektrika- zhasínam svetlá, mám čo najmenej vecí
zapojených v zástrčke..., voda- sprchovať sa kratšie, pri umývaní zubov
nenechať tiecť vodu na prázdno, do rýchlovarnej kanvice dať len toľko
vody, koľko potrebujem...)
- každý deň si zapisujem do tabuľky, čo som splnila - na konci výzvy môžem
mať voľných maximálne 15 políčok
Snažím sa dodržiavať aj tieto veci:
- obmedziť jazdu autom- ísť peši, na bicykli, MHD, prípadne zdieľať jazdu autom
(ak rodičia musia ísť autom a majú to po ceste, tak ma môžu zobrať)
- neobjednávam veci z Číny (nepodporujem lodnú dopravu)
- snažím sa kupovať veci zo Slovenska (potraviny, oblečenie a iné veci), alebo z
blízkych krajín
- používať znovu použiteľné obaly
- do obchodov nosiť tašku (napríklad plátenú, nie jednorazovú)
- obmedziť kúpu potravín v obale (namiesto keksíka si kúpim jabĺčko)
- kupovať potraviny radšej vážené, ktoré mi zabalia do papierového obalu (nie
kupovať šunku, syr zabalený v masívnom plastovom obale)
- kupovať radšej veľké balenia potravín, ako viac malých
- piť sypané čaje namiesto sáčkových
- používať popísaný papier z druhej strany (potom ho separovať alebo dať do
zberu)
- znovu používať baliaci materiál (dózy od kávy, zmrzliny, iné nádoby...napríklad
na uskladnenie doma nasušených bylín na čaj, požiť nádoby na uskladnenie
drobností (šróby, klince...) prípadne z toho niečo vyrobiť, napríklad
šperkovnicu, a pod.)
starý nábytok, stoličky, kreslá nevyhadzovať, ale dať prečalúniť, zrenovovať,
darovať...
- oblečenie nevyhadzovať, ale darovať, vymeniť s niekým (ak je už nenositeľné,
tak ho využiť na handru alebo z neho niečo ušiť)
- nepoužívať jednorazové poháre, taniere a príbory
- používať drevenú zubnú kefku
- drogériu čapovať, prípadne používať tuhé mydlo a šampón (dá sa aj vyrobiť)

