Vážení rodiče,
duben v Magic Hill je měsícem ekologie a trvale udržitelného rozvoje, kdy se věnujeme globálně
naléhavým tématům.
V letošním roce jsme se rozhodli s dětmi podpořit kampaň za čistotu oceánů, a to i když je Česká
republika vnitrozemským státem. Mnohé z plastů, které používáme každý den - včetně kelímků,
igelitových tašek, plastových brček až po polystyrenové kuličky – jsou často spláchnuty do oceánu.
Podle některých odhadů je dnes v moři 5 250 000 000 000 kusů plastů, které vytvářejí plovoucí ostrovy
o rozloze odpovídající polovině Evropy. Ohromujících 80% znečištění oceánu pochází přímo z produktů,
které používáme zde na souši. Jsou to často malé spotřební plasty, které mají dramatický dopad na
naše oceány. Nedávná zpráva Světového ekonomického fóra předpověděla, že do roku 2050 budou
oceány obsahovat více plastu než ryb. Přitom budoucnost našich oceánů je naším společným
problémem. V oceánech se tvoří téměř 70% veškerého kyslíku, který dýcháme, a 3 miliardy lidí závisejí
na mořích, pokud jde o zdroj jejich obživy.
Naším cílem je v dubnu demonstrativně omezit spotřebu plastu a budovat tak u dětí návyk
odpovědnosti za životní prostředí. Přidejte se k nám – následující tři oblasti může přijmout za vlastní
každý:
1. Omezujeme PET lahve – prosíme, aby si děti nosily pití do školy výhradně v lahvích na
opakované použití. Nestačí PET lahve recyklovat, je třeba je nekupovat!
2. V obchodech si nebereme další plastové tašky na nákup. Prostě si přineseme vlastní a doma si
ji uschováme pro další nákup.
3. Věděli jste, že jen v USA denně spotřebují 500 milionů plastových brček denně? Brčka jsou
nejen znečištěním, ale představují i vážné ohrožení pro mořské živočichy. A tak při vaší příští
objednávce v restauraci požádejte obsluhu: „Nápoj bez brčka, prosím.“

Dále budeme během projektu důsledně třídit odpad, včetně tetrapaků (oranžový kontejner),
bioodpadu, elektroodpadu a baterií. Učitelé přijali závazek omezit množství kopírování, resp. důsledně
kopírovat oboustranně, v režimu úspory toneru, popř. zmenšovat tisk, kde je to vhodné.
Děkujeme za Vaši podporu!

