Superjunaki za okolje
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V Zvezi tabornikov Slovenije letos praznujemo kar 70 let obstoja. Tabornikom pred sedemdesetimi leti in
tabornikom danes je gotovo skupna
skrb za okolje. V tednu med 22. in 28.
marcem 2021 bomo zato vsi taborniki
v Sloveniji teden posvetili okolju. Pa
poglejmo, kaj dobrega lahko naredimo
za naravo.
V nadaljevanju boš izvedel, izvedela, kako
lahko v sedmih dneh poskrbiš za okolje.
Teden bo zapolnjen z zanimivimi
nalogami in izzivi. Najprej se boš
sprehodil, sprehodila po prostorih
svojega doma, v drugem delu
pa boš ugotovil, ugotovila, kaj
se dogaja v okolici tvojega doma.

1. dan: moja soba

Vsebina prispevka je povezana
s plakatom z naslovom “7 dni za
okolje”. Plakat pripada vsakemu
medvedku in čebelici v naši
organizaciji. Če ga nimaš, se obrni
na svojo vodnico oz. vodnika.
Preden začneš s prebiranjem članka, si naredi
igralno figurico, ki ti bo pomagala, da se
boš lažje premikal, premikala po plakatu
oz. prispevku. Z njo se boš lahko
vsak dan premaknil, premaknila
v prostor oziroma okolje, za katerega skrbiš tisti dan. S figurico
uprizori sebe kot superjunaka,
superjunakinjo za okolje. Izdelaj jo
iz materialov, ki jih že imaš doma. To
so lahko karton, barvni papir, star papir
za zavijanje daril, volna, blago …

Teden začni v svoji sobi. Danes je tvoja naloga, da jo
dobro prezračiš s svežim zrakom. “Prezračiš” pa lahko
tudi omare in police. To storiš tako, da pospraviš omare
ter pregledaš in odstraniš stvari, ki si jih prerastel,
prerastla ali pa ti niso več všeč.
Stvari, ki jih ne potrebuješ več, zloži na kup. Preglej
jih skupaj s starši oz. skrbniki. Obleke, ki so strgane ali
trajno umazane, lahko razrežeš in uporabiš za čiščenje.
Nato pride na vrsto težja naloga – igrače. Verjetno
imaš v sobi veliko igrač, s katerimi se ne igraš več.
Daj jih na kup in premisli, katerih ne boš pogrešal.
Lahko jih podariš komu, ki jih bo vesel.
Če imaš mlajšo sestrico ali bratca, naj preverita, ali je
njima kaj všeč, skupaj s starši pa se domislite,
komu bi lahko podarili ostale igrače.
To so lahko prijatelji ali kakšna
organizacija.
Za bombaž, ki ga potrebujemo za izdelavo ene majice,
porabimo kar 2700 litrov vode. Velika težava so tudi
belila in barvila, ki jih, ko je obleka pobarvana, zlijejo
v tekoče vode, kar pa zelo onesnaži bližnje reke.
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2. dan: kopalnica
Čistila večinoma kupujemo v trgovini, tvoja naloga
pa je, da narediš doma narejeno univerzalno čistilo,
ki je varno zate in za okolje.
Z njim boš lahko sam,
sama očistil, očistila
kopalnico.

Kupljena čistila so ponavadi v plastični embalaži in vsebujejo snovi, ki so okolju in tvojemu zdravju škodljive.

Postopek izdelave čistila
V prazen kozarec za
vlaganje nareži
lupinico dveh limon.

Vse skupaj do vrha
prelij z alkoholnim
kisom.

Dodaj dve
žlici sode
bikarbone.

Počakaj 3 dni,
nato pa se loti
čiščenja kopalnice.

3. dan: kuhinja
Velikokrat se nam zgodi, da se hrana v hladilniku
pokvari, zato je današnji izziv za celo družino. Skupaj
preglejte hladilnik in shrambo. Poiščite vse, kar je
potrebno porabiti v kratkem času. Zložite na mizo
in ugotovite, kaj lahko iz tega naredite.

Prebivalec Slovenije je v 2019 zavrgel
povprečno 67 kg hrane.

4. dan: zeliščni vrt
Hrana, ki ji dodamo sveža zelišča, je okusnejša. Da pa lahko dodamo
sveža zelišča, jih je dobro imeti ves čas pri roki, zato je tvoja današnja
naloga, da doma urediš zeliščni vrtiček. Izdelaj svoje
lončke za zelišča. Narediš jih lahko iz konzerv ali
jogurtovih lončkov, ki jih sam, sama polepšaš.
Skupaj s starši potem v lončke posadi zelišča.

Domače vrtnarjenje je ena od pomembnejših stvari pri ohranjanju narave in tvojega
zdravja. Z domačim vrtnarjenjem si najlažje
zagotoviš zdravo hrano.
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V tednu med 22. in 28. marcem 2021
namenite sestanek okolju in opravljanju
nalog, ki so del dogodka 7 dni za okolje.
Spodbujajte jih in se spomnite še kakšnih
idej, s pomočjo katerih bomo še boljše
poskrbeli za okolje.

VODNIKI

Tvoja hiša oz. stanovanje je del širše skupnosti. Naloga nas
vseh je skrb za našo bližnjo okolico.

5. dan: ekološki otoček
Obišči najbližji ekološki otok. Preberi, kaj piše na informativnih plakatih na smetnjakih ali poleg njih. Pozoren, pozorna
bodi tudi na barvo določenega smetnjaka. Lahko si slikaš
ali zapišeš, kaj sodi vanj. Doma izdelaj informativne plakate
za svojo družino, da boste prav ločevali.
Vsaka občina ima za določene ločevalne smetnjake drugačne barve pokrovov. Na ilustraciji pobarvaj smetnjake
z barvo, ki je na vaših občinskih smetnjakih.

S pravilnim ločevanjem smeti pomagamo, da se čim
več stvari reciklira v nov izdelek.

STARŠI
Ker otroci sami težko vplivajo na to, kako skrbeti
za okolje, je dobro, da jim z zgledom priskočite
na pomoč. Pri nalogah, ki jih otroci usvajajo preko
dogodka 7 dni za okolje, ki je del praznovanja 70 let
Zveze tabornikov Slovenije, potrebujejo vašo podporo. Skupaj lahko ustvarite načrt, kako bi še lahko
izboljšali vaše življenjske navade, ki pripomorejo k
varovanju narave in zmanjšanju uporabe plastike.
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6. dan: trgovina
Izdelaj si nakupovalno torbo iz stare
majice. Tako majici, ki je več ne potrebuješ, daš nov namen, v trgovini pa se
lahko s svojo torbo izogneš plastičnim
vrečkam

Majico obrni narobe,
tako da so vidni šivi.

Plastika je zelo odporna, kar je sicer uporabno,
a imamo posledično z njo tudi težave. Le zelo
malo plastičnih odpadkov namreč lahko recikliramo. Česar ne moremo reciklirati, moramo
zavreči, plastika pa žal razpada zelo počasi.
Plastična vrečka na primer razpada stoletja.

Odreži rokave in
povečaj izrez.
Spodnji rob majice zašij skupaj.

Majico
obrni.

7. dan: naravne
površine
Ali te na ilustraciji kaj zmoti? Če te odpadki v naravi
zmotijo, imej na sprehodih ves čas s seboj kakšno
vrečko in rokavice, da jih pobereš. Predvsem pa
poskrbi, da jih sam, sama ne odvržeš.
Ko se vrneš s sprehoda, smeti razvrsti v pravi smetnjak. Poveži smeti na ilustraciji s pravim smetnjakom.

Smeti, ki ležijo naokrog, lahko
odpihne veter. Veliko jih pristane
v rekah, morjih in oceanih. Vodne
živali imajo zaradi plastike veliko
težav. Lahko se vanjo zapletejo,
ujamejo ali jo celo pojedo.

PREBERI VEČ
Layton, Neal. Planet, v plastiko ujet. Ljubljana:
Grafenauer, 2020.
Osredkar, Greta. 12 korakov za okolje: za velike spremembe
z malimi dejanji. Ljubljana: Založba Vida, 2019.
French, Jess. Planet brez odpadkov. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2020.
Prispevek je del aktivnosti, ki jih taborniki organiziramo ob praznovanju 70 let Zveze tabornikov Slovenije za naše najmlajše člane
v sklopu dogodkov 7 dni za okolje. Pri tem nas je z donacijo podprlo društvo Lions klub Ljubljana Iliria. Več na www.taborniki.si.
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