Oblikujte trajnostno štafetno palico!
Nihče ne mara odpadkov! Naša štafetna palica bo izdelana iz
odpadnih materialov in jo bo mogoče 100 % reciklirati.
Štafetna palica bo ponesla naše sporočilo na 7.767 km
dolgi poti od Glasgowa do Sharm el-Sheikha. Biti mora
dovolj trdna, da prenese vse vremenske razmere, na
stotine parov rok in verjetno tudi kakšen padec. Biti
mora enostavna za prenašanje - med tekom in na
kolesu, hkrati pa mora izgledati tudi lepo!
Izdelati takšno palico je bil izziv - a neverjetni ekipi pri
4C Design v Glasgowu je uspelo in oblikovali so
resnično unikatno štafetno palico za Podnebni tek Running Out of Time!
Izzovite učence/dijake/študente, da izdelajo
trajnostno štafetno palico.

Štafetno palico izdelajte samo iz materialov, ki jih je mogoče
kompostirati ali reciklirati, in pripravite načrt, kako jo lahko
uporabite še za kakšne druge dogodke.

Aktivnosti v razredu
Izdelajte štafetno palico po načelih krožnega gospodarstva!
S pomočjo navdihov iz narave krožno gospodarstvo sledi načelom in sistemu, kjer se ne
proizvaja odpadkov. Vse se lahko uporabi kot vir za naslednji člen verige. Uporablja se le
naravne materiale, ki jih lahko sistem nato ponovno uporabi in reciklira. Primeri
krožnega gospodarstva v naravi so vodni krog in prehranjevalni spleti.
Z učenci/dijaki/študenti se pogovorite o načelih krožnega gospodarstva in jim dajte
izziv, da oblikujejo štafetno palico s pomočjo teh zamisli.

Več o krožnem gospodarstvu: priročnik E-SPACE: Ekošola
spodbuja krožno gospodarstvo

Ne pozabite ...
Uporabite preproste materiale, ki jih je mogoče razstaviti in reciklirati! (primer:
papir, prevlečen s plastiko je težko ponovno ločiti).
Uporabite materiale, ki jih je mogoče kompostirati (prepričajte se, da ne vsebujejo
škodljivih kemikalij) ali jih je mogoče uporabiti večkrat in za izdelavo nečesa drugega.
Načrtujte, kaj boste naredili s palico po teku. Izzovite učence/dijake/študente, naj
razmislijo o alternativnih načinih uporabe - pripravite razstavo, uporabite jo za druge
športne doogodke, prodajte jo na dražbi, uporabite jo za govorniško palico v razredu
ali pa jo razstavite in njene sestavne dele reciklirate.

Delite vašo štafetno palico na družbenih omrežjih:
#RunningOutOfTime #GlobalSchoolsActionDay #TheClimateRelay

Označite @ekosola, @ClimateRelay in @fee_global na Facebooku in
Instagramu, @Climate_Relay in @FEEInt na Twitterju

