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Ekologie doma
• Existuje mnoho zásad a doporučení, která nám poradí jak snížit 

nejen množství odpadu, ale i jak ušetřit peníze za energie

• Většina domácností se chová neekologicky a neekonomicky

• Nejčastějšími příklady jsou zbytečně zapnuté spotřebiče nebo 
světlo, přetopené byty, vyhazování opravitelných věcí …

• Nezapomeňte na recyklaci, v případě kovů, které jsou cenné, 
Vám sběrné dvory dokonce zaplatí. Papír můžete v určený 
termín přinést také do škol

• Pokud by všechny rodiny dodržovaly základní pravidla ekologie, 
společnost by ušetřila nejen přírodu, ale i peníze
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Energie
• Snížením spotřeby elektřiny a fosilních paliv omezujeme 

znečištění produkované elektrárnami, kamny a ohřívači

• Ve vytápěných místnostech stačí teplota okolo 20°C, 
v místnostech určených ke spánku by měla být nižší

• Účinná izolace citelně snižuje tepelné ztráty

• Spotřebiče bychom neměli nechávat zapnuté, pokud je přímo 
nepoužíváme. Žárovky nevyjímaje, nenechávejte zbytečně 
rozsvíceno a používejte úsporné žárovky

• Nenechávejte zbytečně dlouho vařit vodu
na vařiči, používejte plotýnku odpovídající 
velikosti varné nádoby

• Neplýtvejte zbytečně teplou vodou, 
musí se ohřívat 
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Spotřební zboží
• Už Tomáš Baťa říkával: “Nejsem tak bohatý, abych si mohl 

kupovat levné věci.“ Často se vyplatí koupit dražší a kvalitnější 
věc, než více levných. Protože vydrží déle, ušetříte peníze a 
náklady i spotřebovaný materiál na 1 výrobek jsou nižší

• Nakupujte věci, které opravdu spotřebujete a využívejte větších 
balení, snížíte množství obalů.

• Místo produktů na 1 použití kupujte opakovaně využitelné! Např. 
trvanlivé plátěné tašky místo igelitek a sáčků

• Většina spotřebního zboží jako jsou oděvy, boty nebo elektronika 
se dá opravit. Místo utrácení za nové
zvažte opravu starého

• Neplýtvejte papírem, šetřete místem a 
pište na obě strany
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Potraviny
• Kupujte tolik jídla, kolik opravdu sníte, aby jste nemuseli 

vyhazovat prošlé a zkažené jídlo

• Nakupujte ve větším množství a v recyklovatelných obalech

• Jezte vyváženě a nepřejídejte se, čím více sníte, tím více 
produkujete odpadu a navíc zatěžujete zemědělství

• Při konzumaci potravin z obalů v nich nenechávejte zbytečně 
jídlo, před vyhozením snězte pokud možno celý obsah

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_grocery_store_in_Cheung_Hong_Estate.jpg > [1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:David_City_Rey_grocery_store.jpg >



A co vy ?
• Kolikrát necháte zapnutou televizi a jdete dělat něco jiného?

• Zhasínáte když odcházíte z místnosti, do které se brzy nevrátíte?

• Nevyhazujete zbytečně jídlo, protože už nemáte chuť ani hlad?

Prezentujte třídě vlastní nápady jak ušetřit životní prostředí 
odpadů a znečištění produkovaných domácnostmi. 

Zamyslete se, jak plýtvá Vaše rodina a jak tomu můžete zabránit! 




