Ako prepojiť Deň
vody s témou
odpad?

Plastový odpad tvorí 11 % nášho komunálneho
odpadu. Vďaka nášmu súčasnému triedeniu
zrecyklujeme 60 %.plastov ktoré sa dostanú do
obehu. Zvyšný odpad žiaľ končí na skládkach
alebo v prírode. Až 80% plastového odpadu sa do
morí dostáva z pevniny prostredníctvom
kanalizácie, riek, alebo vetra.

8 miliónov ton plastu v oceánoch
V oceánoch vznikajú z plastového odpadu obrovské ostrovy – ten najväčší
pláva v Tichom oceáne. Vedci tento ostrov nazývajú Great Pacific
Garbage Patch (GPGP), teda Veľká tichomorská odpadová škvrna. Meria
1,6 milióna km2 a stále sa zväčšuje. Tvorí ju asi 80-tisíc ton plávajúceho
plastu (https://zpravy. aktualne.cz/).

Najväčší znečisťovatelia
Viac než polovica všetkého plastu, ktorý skončí v moriach,
pochádza z Indie, Číny, Indonézie, Brazílie a Thajska. Najvyššie
postavenou vyspelou krajinou v rebríčku znečisťovateľov je USA,
ktoré sú na 8. mieste. Dôležité je však si uvedomiť že mnohé
vyspelé krajiny vyvážajú plastový odpad do krajín ako India a
Thajwan (https://euronews.com/).

Inšpirácie na aktivity

Kampaň za čistú vodu- zistite akým spôsobom sa recykluje odpad
alebo hľadajte inovácie v oblasti čistenia oceánov,morí a riek.
Výsledky zaujímavoui formou spracujte a informujte školskú
komunitu

Vodný bar

Zabezpečte džbány s vodou a poháre a postarajte sa tak o pitný
režim. Dajte vodnému baru ale aj iný význam. Môže nám pomôcť
pri mapovaní vodných zdrojov, minerálnych prameňov a
studničiek. Informujte o potrebe ochrany týchto zdrojov, ich
zmapovaniu, ale aj podporte nenakupovanie balenej vody.

Kampaň na ochranu vody a podporu triedenia
odpadu

Zistite množstvo a najčastejšie druhy plastov, ktoré sa vyhodia vo vašej škole
za týždeň. Výsledky spracujete a informujte celú školskú komunitu.
Nezabudnite na aktivity, ktoré vám pomôžu minimalizovať množstvo odpadu.
Vytvorte si napríklad voskové obrúsky, ušite si látkové vrecká alebo ozdobte
potravinové boxy ako náhradu mikroténových vrecúšok.

Ako prepojiť Deň
vody s témou
odpad?
Žial nie sú tu iba plasty ktoré sú voľným okom

viditeľné. Čoraz viacej nás obklopujú mikroplasty.
Teda čiastočky plastov menšie ako 5 mm.
V roku 2018 jedna zverejnená štúdia odhalila, že
dospelý človek skonzumuje 50 000 častíc
mikroplastov ročne a rovnaké množstvo vdýchne
(https://www.theguardian.com)

50 000 častíc mikropastov ročne
Také množstvo mikroplastov ročne skonzumuje a rovnaké množstvo
vdýche každý z nás. Balená voda obsahuje v priemere 22-krát viac
mikroplastov ako voda z vodovodu. Osoba, ktorá pije iba balenú vodu,
skonzumuje iba z tohto zdroja 130 000 častíc mikroplastov ročne v
porovnaní so 4 000 pri pití vody z vodovodu.
(https://www.theguardian.com)

Kreditná karta za týždeň
Podľa štúdie, ktorú uverejnila WWF v roku 2019, každý z nás za
týždeň skonzumuje 5 g mikroplastov, čo predstavuje množstvo
kreditnej karty. Za 3 týždne by sme z toho množstva mohli vyrobiť
hrebeň.

Oblečenie a pracie prostriedky

Zo syntetických materiálov sa pri praní uvoľní až 700 000 vlákien.
Znižovaniu mikroplastov nepomáhajú ani rôzne flitre a aplikácie. Navyše
mikroplasty sa cielene stávajú súčasťou pracích prostiedkov - zabezpečujú
väčší mechanický tlak na nečistoty. Vyrobené sú napríklad z polyetylénu
(PE) a polypropylénu (PP)(nulaodpadu.sk).

Fast fashion - Rýchla móda

Každý rok sa vo svete vyrobí zhruba 80 miliárd kusov oblečenia
(https://truecostmovie.com/). Vytvorených je 52 kolekcií a to
znamená že kolekcia vyjde z módy za týždeň. Z toho až 80% putuje
na skládku.
Ako by sme tomu vedeli zabrániť? Zistite čo je to slow fashion?

Farbenie a úprava textilu v Číne spôsobuje
až 20% znečistenia vody
Prieskum hovorí, že vo vode sa nachádza približne 72 toxických
chemikálií, z nich 30 nemožno z vody odstrániť vôbec
(http://www.chinawaterrisk.org )
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Módny priemysel a s ním spojené aktivity vytvára
mnoho hrozieb pre životné prostredie. Pestovanie
a výroba priadzí ich farbenie, výroba, prepava ale
aj samotné požívanie spotrebiteľmi. Koľko vody a
odpadu da za tým všetkým skrýva?

Bavlna
Bavlna celosvetovo pokrýva iba 2,4 % obrábanej pôdy, ale
spotrebúva až o 6 % pesticídov a o 16 % insekticídov viac ako
akákoľvek iná plodina (http://www.pan-uk.org/cotton/)

Od roku 2025 triedime aj textil
Na Slovensku sa rozširuje triedenie odpadu v obciach a od roku
2025 vzniká pre obce zákonná povinnosť triedenia aj tejto
komodity. Ako sa u vás odpad však textil dnes? Kam ho môžete
odovzdať a čo sa s ním deje? Skúste nájsť odpovede aj na tieto
otázky.

Virtuálna voda alebo vodná stopa

Tento nástroj nám pomáha uvedomiť si koľko vody sa skrýva za jednotlivými
výrobkami pri procese ich produkcie, spracovania a dopravy. Vedeli ste že na výrobu 1
bavlneného trička sa spotrebuje 2700 l vody? Viac nájdete na waterfootprint.org

1 kg oblečenia z druhej ruky
ušetrí 6000l vody

Zorganizujte preto na škole výmennú burzu oblečenia tzv. SWAP.
Upcyklujte - vytvorte zo starého trička napr. tašku. Dajte odpadu novú
pridanú hodnotu. Dôležité pri tom je aby veci dostali nové uplatnenie a
nestali sa len vecou na výstavku.

1kg plastu v sebe ukrýva 167 l vody

Ako aj pri mnohých iných veciach, pri pracovaní ropy na plasty sa
spotrebúva voda. Pri opätovnej recyklácii dokážeme však ušetriť až 97 %
vstupných energií.
Pozrite sa koľko l virtuálnej vody v sebe ukrýva papier či iné veci, ktoré
často skončia ako odpad.

Inšpiratívne
materiály
Tu nájtete linky a na ďalšie materiály, ktoré
môžete využiť pri príprave aktvít na Deň Vody.

Filmy o plastovom odpade
Plastic ocean Honkong a VB 2016:
https://www.csfd.cz/film/476813-a-plastic-ocean/prehled/
Oceán plastov FR 2009:
https://www.csfd.cz/film/285975-ocean-plastu/prehled/
Planéta plná plastov Rakúsko/Nemecko 2009:
https://www.csfd.cz/film/275258-planeta-plna-plastu/prehled/

Informácie o mikroplastoch
https://slovakia.panda.org/?348336/Za-tyzden-prijmemeasi-pat-gramov-mikroplastov-Je-to-akoby-sme-zjedlikreditnu-kartu
https://www.nulaodpadu.sk/mikroplasty-okolo-nas-i-vnas
http://www.nulaodpadu.sk/zdroje-mikroplastov

Fakty o plastoch a nové
opatrenia EU z roku 2021

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20181005STO15110/pl
astovy-odpad-v-oceanoch-fakty-dosledky-a-nove-opatrenia-eu

Najväčší producenti plastového
odpadu

https://noizz.aktuality.sk/enviro/najvacsi-producenti-plastoveho-odpaduv-oceanoch/280k184

Inšpiromaty programz Zelená škola
Voda

https://zelenaskola.sk/wpcontent/uploads/2021/04/voda_inspriromat_2019_vnutro_press.pdf
Odpad
https://zelenaskola.sk/wpcontent/uploads/2021/03/5_inspiromat_odpad_press.pdf

