PRIDAJTE SA KU KAMPANI ZA RASTÚCE RASTLINY

RADŠEJ POTREBNÍ AKO
SPOTREBNÍ
PRINÁŠAME ÚLOHY 3.KOLA SÚŤAŽE PRE ECO DETEKTÍVOV

Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým
zvyškom sveta.
John Muir
Fénixáci vedia, že je lepšie byť POTREBNÝ AKO SPOTREBNÝ.
Teší nás váš záujem o našu eco výzvu.
Do úloh ste sa pustili ako sa patrí. Potešilo nás, že vám vaše/naše životné prostredie nie je
ľahostajné. A tiež, že už pred našou výzvou ste sa zamýšľali nad eko otázkami.
Máme tu pre Vás nové úlohy na nový týždeň.
Tí, čo sa k nám nepridali, tak je tu posledná šanca pridať sa!
Ešte stále môžete začať súťažiť o super ceny a samozrejme urobiť niečo pre svoje životné
prostredie.
Nové úlohy a prílohy na stiahnutie nájdete pod článkom.
Ich riešenia, posielajte na adresu: sutaze@do-fenix.sk

Tento týždeň sa zameriame na naše oblečenie
Textilný priemysel je druhý najšpinavší na svete, výroba textilných vlákien je veľmi
náročná na vodu, pôdu, energiu a chemickú výrobu:
ročne sa vyprodukuje viac než 80 biliónov kusov oblečenia,
z toho takmer 92 miliónov ton skončí ako odpad.
odevný priemysel má ročne obrat vyšší ako bilión eur (1 000 000 000 000),
na jedny džínsy sa spotrebuje až 7 000 litrov vody,
na tričko 2 700 litrov – to je spotreba bežného človeka takmer na tri roky!
každoročne sa na farbenie a spracovanie textilu minie 1,7 miliónu ton chemikálií, z
ktorých mnohé sú nebezpečné.
Lacný textil má navyše aj svoju i ďalšiu temnú stránku – jeho nízka cena je často vykúpená
detskou prácou, otrockou prácou, menej ako minimálnymi mzdami a otrasnými pracovnými
podmienkami v ekonomicky rozvojových krajinách.
Niekoľko dôležitých pojmov:
Swap je vzájomná výmena oblečenia a zároveň účinný a priateľský spôsob ako dať svojmu
peknému, nepoškodenému a vyčistenému oblečeniu druhú šancu. Cieľom swapu je
odbremeniť našu planétu od nadbytočného oblečenia a zároveň si obnoviť svoj šatník
udržateľným spôsobom. Stačí vytriediť zo svojho šatníka zopár nepoškodených a nositeľných
kúskov, teda takých, ktoré si bez problémov oblečieš aj dnes alebo ich bez obáv daruješ
svojej kamarátke/kamarátovi. Na swape sa neprijímajú veci, ktoré sú špinavé, roztrhané,
zafarbené alebo v zlom stave.
Capsule Wardrobe - cieľom Capsule Wardrobe je eliminovať nepotrebné kusy oblečenia v
šatníku, nakupovať s rozumom a prestať kupovať priemerné či jednorazové oblečenie.

Ideme si poupratovať v skriniach!
Pripravení?
Začíname!
Dôležité je prejsť naozaj celú skriňu a všetko oblečenie, čo v nej nájdete si rozdeľte na veci,
o ktorých viete, že:
ich nosiť budeš,
na tie, ktoré chceš dať preč – nosiť ich určite nebudeš (Preč daj aj kúsky, ktoré sú
poškodené alebo obnosené).
na veci, nad ktorými váhaš (tie odložte zatiaľ iba do krabice).
Pri triedení si spíš zoznam, ktoré nevyhnutné kúsky v tvojom šatníku chýbajú.

Úloha kategória 5 – 8 rokov

Úloha kategória 9 – 18 rokov

Pošli nám fotografiu ako si si
poupratoval/a (vytriedila)
svoje oblečenie.

Tvojou úlohou bude, si nielen
poupratovať v skrini, ale aj vybrať
jeden kúsok oblečenia na základe
princípov swap (ponúknuť na
výmenu) a poslať nám jeho
fotografiu.
Online Celoslovenské stretnutie fénixákov sa
totiž bude venovať rovnakej téme ako naša
súťaž a jednou so sprievodných aktivít bude
práve výmena kúskov oblečenia.

ČO SO SPLNENOU ÚLOHOU?
TRETIA ÚLOHA: 17.5. – 25.5.2020
Pošlite nám fotky podľa zadania do 25.5.
Na zaradenie do žrebovania o super ceny je potrebné splniť aspoň 4 úlohy (4 týždne).
Čakaj na ďalšie úlohy 24.5.
Riešenia, posielajte na adresu: sutaze@do-fenix.sk

