Pracoviště Brno

Pracoviště Hostětín

www.veronica.cz

sídlo, fakturační adresa korespondenční adresa

hostetin.veronica.cz

ZO ČSOP Veronica

Centrum Veronica

IČ 13693620

Panská 9, 602 00Brno

Hostětín 86, 687 71 Bojkovice

DIČ CZ13693620

veronica@veronica.cz

hostetin@veronica.cz

č.ú. 1342270339/0800

tel. 542 422 750

tel. 572 630 670

Soutěž CO2 liga připravila děti na dopady změn klimatu
v roce 2040. Vyhráli žáci z Horažďovic.
Praha, 8. 6. 2017
Jak změní klimatická změna život v roce 2040? Jak se připravit na sucho nebo
šetřit energií? Tyto a podobné úkoly plnili během školního roku žáci 32
základních a středních škol z celé republiky v rámci soutěže CO2 liga. Dnes se
v Praze v reprezentativních prostorách Senátu představilo šest nejlepších týmů.
Hlavní cenu CO2 ligy získal tým žáků ze základní školy Horažďovice. Jedinečnou
soutěž pořádá Ekologický institut Veronica již posedmé. Cílem soutěže je
upozornit na to, jak se do našich životů v budoucnu promítne klimatická změna a
co můžeme dělat pro zmírnění jejích dopadů.
Jednotlivé školní týmy plnily od října 2016 do května 2017 úkoly zaměřené na dopravu,
energii, vodu nebo jídlo. „Žáci se díky tomu se dozvěděli o dopadech klimatické změny a
přemýšleli, jaký to bude mít vliv na jejich život v roce 2040. Měnili i své každodenní
zvyky. Omezovali dopravu autem, méně plýtvali jídlem, nakupovali od místních farmářů
nebo se snažili šetřit vodou. Spočítali si svoji uhlíkovou stopu a zjistili, kolik energie
spotřebují na své běžné záležitosti a jak je těžké ji vyrobit“, říká Hana Machů
z Ekologického institutu Veronica.
Soutěž byla koncipovaná jako „učení prožitkem“ a žáci se dotkli mnohých jiných témat a
naučili se spoustu dovedností. „Zjistili jsme, že můžeme i my ušetřit spoustu vody, jen
když se budeme malinko snažit. Byli jsme rádi, že můžeme zjistit nové informace o našem
okolí. Naučili jsme se pracovat s mapou, vytvořit obrázky v malování. Uvědomili jsme si,
že se dá využívat i dešťová voda a ne jen ta pitná, která je drahocenná. Teď už víme, že
budeme šetřit více vodou, protože víme PROČ a JAK“ shrnují téma Voda žáci ze Žďárné,
kteří se umístili mezi finalisty. Bronzová medaile patří Základní škole Anežky České Ústí
nad Labem. Stříbro putuje na Gymnázium Kolín a zlato do Horažďovic z Plzeňského kraje.
Soutěž CO2 liga je součástí rozsáhlého projektu, který se zabývá dopady klimatické
změny. „Klimatická změna a její dopady jsou pro soutěžící děti dnes hrou. V budoucnu to
budou ale právě tyto děti, které budou rozhodovat o dění ve svých obcích. To, co v rámci
CO2 ligy poznají, jim pomůže, aby vedly své obce k odolnosti proti dopadům klimatické
změny,“ vysvětluje Michal Broža z Informačního centra OSN v Praze, které zaštítilo konání
celé soutěže.
Vítězové byli vyhlášeni na závěrečné konferenci, která se konala ve spolupráci s Výborem
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR.
Záštitu nad konáním závěrečné konference soutěže převzalo Ministerstvo životního
prostředí.
Informace k soutěži naleznete na www.CO2liga.cz.
Kontakt pro novináře:
Hana Machů, hana.machu@veronica.cz, 739 569 264

Bližší informace k soutěži CO2 liga
Soutěž probíhala za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz | www.mzp.cz

Cíl soutěže
Soutěž zprostředkovala žákům, studentům i veřejnosti informace o globální změně
klimatu a o změnách, které můžeme očekávat v České republice.
Poutavou a neotřelou formou, prostřednictvím soutěžních úkolů a díky „učení
prožitkem“ si soutěžící vyzkoušeli a dozvěděli se, že naši krajinu i společnost
čekají vlivem měnícího se klimatu změny, jaké asi budou a jak se na ně mohou
připravit.
Své získané zkušenosti, měření, výsledky ankety či osobní prožitky zpracovali, vyhodnotili
a představili nejen spolužákům a kamarádům, ale oslovili i ostatní osoby v rámci školy
a rodiny.
Cílem soutěžních úkolů bylo uvědomění si globálních souvislostí a hledání cest, jak
můžeme zvýšit svoji odolnost (resilienci) vůči klimatické změně – tedy snížit její dopady
anebo se na ně připravit.

Komu byla soutěž určena?
Soutěž byla určena žákům II. stupně základních škol a víceletých gymnázií a
studentům středních škol.

Průběh soutěže
Soutěž probíhala od října 2016 do května 2017.
Měla 5 kol s tématy: klimatická změna, voda, doprava, jídlo, energie. Konal se již 7.
ročník soutěže, podruhé v celostátním měřítku (dříve jen Zlínský kraj).

Vítězné pořadí škol
1
Základní škola Horažďovice, Blatenská 540
2

Gymnázium Kolín

3

ZŠ Ústí nad Labem Anežky České 702/17

Zúčastněné školy, které se probojovaly do finále
(a jejich pořadí)
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škola
Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace
Gymnázium Kolín
ZŠ Ústí nad Labem Anežky České 702/17
ZŠ a MŠ Žďárná
ZŠ a MŠ Hradec Králové - Kukleny
ZŠ Osecká 315 Lipník nad Bečvou
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
ZŠ Vnorovy, příspěvková organizace, okres Hodonín
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323
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ZŠ Štěpánov
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic
Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice
ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
SPŠ stavební Valašské Meziříčí
Základní škola Hutník Veselí nad Moravou
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav,
příspěvková organizace
Střední škola designu a módy Prostějov
Všeobecné a sportovní gymnázium,p.o., Bruntál, Dukelská 1
ZŠ Otrokovice, Mánesova 908
Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
ZŠ Na Smetance
Základní škola Vimperk, Smetanova 405
ZŠ Dr. E. Beneše, Bohumín
ZŠ Vamberk
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
ZŠ a MŠ Cehnice
ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora
Základní škola Bělá pod Bezdězem
ZŠ a MŠ Březová

