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ZAKAJ HROŠČI?
Uspeh hroščev lahko v veliki meri pripišemo zelo trdemu
zunanjemu skeletu, kar jim omogoča preživetje v bolj suhih
predelih kot večina drugih žuželk. Po drugi strani pa jim pokrovke
omogočajo, da so naselili tudi podvodne habitate vključno z
morjem, saj prostor pod njimi deluje kot rezervoar zraka pri vodnih
hroščih. Pokrovke služijo tudi kot zaščita kril, zato tudi vrste, ki
živijo pod zemljo, ohranijo sposobnost hitrega razširjanja.
Več vrst govnačev, med katerimi je najbolj znana vrsta Scarabaeus
sacer (poznana tudi kot sveti skarabej), so imeli stari Egipčani za
svete živali, povezane z božanstvom sonca Khepri. Govnač nastopa
tudi v eni od Ezopovih bajk, ki jo je v svojih igrah večkrat uporabil
Aristofan. V vseh primerih simbolizira vztrajnost in moč.

Doroteja Vidmar Gajšek

OKOLJSKA PROBLEMATIKA
Okoljski problemi se niso pojavili sami od sebe, temveč smo k
temu delno pripomogli vsi mi. Okolju škodujemo zavedno in
nezavedno, npr. ko surfamo po internetu, pošiljamo SMS-e,
maile, itd. (morda se zdi nemogoče, a je res) s tem se v okolje
sproščca CO2.
Mnogi se sprašujejo: le zakaj delajo tako paniko? Saj gori
Avstralija in ne sosedov vrt. Res je, da Avstralija ni ravno blizu, a
je vseeno del našega planeta, kar pomeni: pri gorenju se
porablja kisik (,ki ga mimogrede potrebujemo za življenje),
nastaja pa ogljikov dioksid in voda (enačba gorenja je: CH4+2O2
--> CO2 + 2H0O). To pomeni, da je v okolju vedno manj kisika in
vedno več CO2. Glede na to, da zrak kroži po vsej Zemlji, je
precej pomembno, kaj se dogaja ''na drugem koncu sveta''.
Poleg tega gorijo tudi gozdovi drugod po svetu. Problem ni le v
nastajanju oglikovega dioksida, ampak tudi v tem, da so gozdovi
glavni proizvajalci kisika na Zemlji (to pomeni, da manjšim
gozdnim površinam sledi manj proizvedenega kisika). Gorenje
gozdov pa še zdaleč ni edina težava. Topijo se ledeniki, zaradi
segrevanja ozračja, gore plastike se kopičijo tako v oceanih kot
na kopnem, enkratna uporaba vode, predvsem pa človekovo
preziranje vseh teh težav.
Te zanima kako lahko pomagaš? S pravilnim ločevanjem
odpadkov, z recikliranjem, ponovno uporabo in popravljanjem
starih izdelkov, z varčno uporabo vode, z varčno porabo
energije, s trajno mobilnostjo in s trajnostno potrošnjo
pomembno vplivaš na zmanjšanje onesnaževanja.
Morda se ti zdi, da en človek ne mora narediti velikih sprememb
(kar je, žal, delno tudi res, če nisi na vplivnem položaju), a nekje
je potrebno začeti. Zato začni pri sebi, saj je potreben začetek
velike spremembe.

Seveda lahko prepričaš tudi starše, prijatelje, sorodnike ali pa
morda sosedo Metko, naj si ti pridruži in v trgovino odnese
svojo vrečko za sadje, namesto, da tam vzame novo, plastično.
Z okoljskimi protesti želimo doseči spremembo- politike želimo
prepričati naj nam prisluhnejo. Mnoge nevladne organizacije,
kot je Brez izgovora Slovenija se trudijo mlade spodbuditi k
okolju bolj prijaznemu načinu življenja. Če si želiš spremembe
se pridruži takšni organizaciji in se bori za boljšo priložnost,
tako kot mi, saj smo skupaj močnejši!
Doroteja Vidmar Gajšek

17 CILJEV TRAJNOSTNEGA
RAZVOJA
Agenda2030 oziroma 17 ciljev trajnostnega razvoja so cilji, ki
so jih svetovni voditelji na zgodovinskem vrhu Združenih nar
odov, ki je potekal septembra 2015 v New Yorku sprejeli in se
s tem zavezali, da bodo skrbeli za trajnostni in pravičen
razvoj. Cilje je sprejelo 193 držav, za vse pa so ti cilji
univerzalni in nedeljivi.
Vse države, tako razvite kot tiste v razvoju, kot razvite in ljudi,
kot posameznike ta agenda poziva,
da ukrepajo za odpravo revščine ter preprečevanje
podnebnih sprememb in nepravičnosti do leta 2030.

Odprava revščine
Odpraviti ves oblike revščine
povsod po svetu.

Za večje spremembe bi bili potrebni ukrepi s strani vlade, vendar lahko vsak
posameznik naredi nekaj, skupina posameznikov pa še nekaj več.
Npr.: Prispevki dobrodelnim organizacijam (če česa ne potrebuješ, lahko to
podariš, s sošolci organiziraš zbiralne akcije za ljudi v stiski (akcija Božiček za
en dan...)).

Odprava lakote

Odpraviti lakoto, zagotoviti
prehransko varnost in boljšo
prehrano ter spodbujati
trajnostno kmetijstvo.
Podobno kot pri prvem cilju lahko pomagaš dobrodelnim organizacijam.
Prizadevaj si (spodbujaj družino in prijatelje) da čim manj hrane pristane
v smeteh. Poizvedi kje lahko kupiš izdelke lokalne pridelave, spodbujaj
trajnostno kmetijstvo, kupuj izdelke z oznako fair trade...

Zdravje in dobro počutje

Poskrbeti za zdravo življenje in
spodbujati splošno dobro počutje
v vseh življenjskih obdobjih.

V razredu se dogovori in skupaj določite izziv (npr.
En mesec aktivno telovadite, tekmujete kdo naredi več korakov,
analizirajte porabo časa na mobilnem telefonu in jo po potrebi
zmanjšate). Spodbujaj tudi družino in prijatelje (ne pozabite na starejše,
tudi ti potrebujejo gibanje).

Kakovostno izobraževanje

Vsem enakopravno zagotoviti
kakovostno izobrazbo ter
spodbujati možnosti
vseživljenjskega učenja
za vsakogar.
Ceni izobrazbo, ki ti je na voljo in jo izkoristi. Šola je seveda na prvem
mestu, vendar se za pestrejšo izobrazbo lahko vključiš tudi v izven šolske
dejavnosti, ki te naučijo uporabne veščine (lahko se pridružiš tudi No
Excusu). Tudi za starejše je pomembno, da krepijo svoje možgane (skoraj
vsaka občina ponuja možnost izobraževanja starejših).

Enakost spolov

Doseči enakost spolov ter krepiti
vlogo vseh žensk in deklic.

Zavzemaj se za enakost spolov in se v situaciji, ko
se srečaš z diskriminacijo upaj zavzeti za pravico. Poskušaj se izogniti
stereotipom in predvidevanj o sposobnosti posameznika glede na njegov
spol (nekatere lastnosti so lahko pogostejše pri določenem spolu,
specifične le za en spol pa niso).

Čista voda in sanitarna ureditev

Vsem zagotoviti dostop do vode in
sanitarne ureditve ter poskrbeti za
trajnostno gospodarjenje z vodnimi
viri.
Varčuj z vodo (omeji čas umivanja, medtem ko čakaš na toplo vodo poskušaj
uporabiti tudi hladnejšo (napolni steklenico za večkratno uporabo, zali rože...),
ugasni vodo medtem, ko si umivaš zobe itd.).
Bodi pozoren na odlaganje nevarnih odpadkov v naravo in druge vire
onesnaženja. Približno polovica prebivalcev Slovenije pitno vodo namreč
pridobiva iz podtalnvice/skalne vode, ki se zelo hitro onesnaži.

Cenovno dostopna čista energija

Vsem zagotoviti dostop do cenovno
sprejemljivih, zanesljivih,
trajnostnih in
sodobnih virov čiste energije.
Čista energija je energija, ki se proizvaja s sredstvi, ki ne onesnažujejo
ozračja. Primarni viri čiste energije so sončna energija, vodna energija in
energija vetra. Spodbujaj (starše, skupnost)
k uporabi čiste energije. Manjše elektronske naprave (mobilni
telefon) lahko občasno napolniš s polnilcem na sončno energijo.

Dostojno delo in gospodarska rast

Spodbujati trajnostno, vključujočo
in vzdržno gospodarsko rast,
polno in produktivno zaposlenost
ter dostojno delo za vse.
Da se boriš proti izkoriščanju delavcev, pogosto otrok, ki za zelo nizko plačo delajo v nemogočih
razmerah, kupuj izdelke pravične trgovine. Taki izdelki imajo oznako FairTrade.
Izogibaj se "Fast Fasion". Tako imenovana "Hitra moda" je izraz, ki ga upozabljamo za opisovanje
poceni izdelkov, ki se zelo hitro menjujej, da bi sledili novim trendom. Trgovine, ki prodajajo "Fast
Fasion" sezonsko ponujajo nove izdelke slabe kvalitete, zato jih potrošniki hitro zamenjamo in
povečujemo količino odpadnih oblačil. Bolje je kupovati kvalitetne izdelke, ki nam bodo služili dlje
časa.

Industrija, inovacije in infrastruktura

Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo,
spodbujati vključno in trajnostno
industrializacijo ter
pospeševati inovacije.
Podpirati moramo vzdržljivo infrastrukturo tj.. gradnja infrastruktur, ki
zdržijo dlje časa. Svoje ideje, ki bi lahko pripomogle k bolje trajnostni industriji
izrazi in če se domisliš res dobre ideje lahko s pomočjo Evropske Unije
in drugih podpornih organizacij (naprimer Podjetniški inkubator v Postojni) te tudi
razvijaš in mogoče pomembno vplivaš na razvoj sveta.

Zmanjšanje neenakosti

Zmanjšati neenakosti znotraj držav
in med njimi.

Pomembno je da se zavedamo da smo vsi enaki in bi morali imeti zato enake pravice in
pa tudi dolžnosti. Potrudi se, da ne postavljaš ljudi v razrede po npr. barvi kože ali
pripadnosti določeni veri.
Spodbujaj tudi svoje prijatelje in sorodnike naj tudi oni premislijo o svojem mišljenju o
drugačnih in ko se znajdeš v situaciji, kjer je nekdo zaradi drugačnosti obravnavan drugače,
se zanj postavi in mu pomagaj po najboljših močeh.

Trajnostna mesta in skupnosti

Poskrbeti za odprta,
varna, vzdržljiva in trajnostna
mesta in naselja.

Več kot polovica svetovnega prebivalstva živi v mestih, ki pa
so večinoma zelo onesnažena. Uporabljaj čim več javnega prevoz
a, na razne popoldanske aktivnosti in druge dogodke lahko
organiziraš skupni prevoz, če javni ni na voljo.

Odgovorna poraba in proizvodnja

Zagotoviti trajnostne načine
proizvodnje in porabe.

Zavzemaj se za krožno ekonomijo.
V preteklosti je bila večinska linearna ekonomija pri kateri gre izdelek od
materiala, izdelave, porabe, nato pa ni recikliran in odvržen v smetišča.
Z krožno ekonomijo pa izdelek po uporabi ponovno uporabimo in
zmanjšamo škodljiv vpliv na okolje.

Podnebni ukrepi

Sprejeti nujne ukrepe za boj proti
podnebnim spremembam in
njihovimi posledicam.

Pri tem cilju je pomembno , da se skupaj zavzamemo za spremembe, ki niso v
naših rokah. Vsak posameznik lahko za boj proti podnebnim spremembam
naredi nekaj (zmanjšanje količine odpadkov, trajnostno življenje...), vendar so
potrebne tudi večje spremembe. za podnebne proteste in podobne spodbude
se še vedno zdi, da naletijo na gluha ušesa, vendar moramo pri njih
vstrajati, kajti podnebni problemi se sami nebodo rešili.

Življenje v vodi

Ohranjati in vzdržno uporabljati
oceane, morja in morske vire za
trajnostni razvoj.

Plastika je velik onesnaževalec vodnih virov. Potrudi se, da njeno porabo
kar se da omejiš (če opaziš, da na vaši šoli uporabljate plastične lončke
za enkratno uporabo, lahko na to opozoriš in predlagaš boljšo rešitev).
Med nakupovanjem bodi pozoren koliko plastike kupiš, uporabljaj vrečke
za večkratno uporabo ipd..

Življenje na kopnem

Varovati in obnoviti kopenske
ekosisteme ter spodbujati njihovo
trajnostno rabo (varovanje gozdov,
omejitev širjenja puščav,
preprečevanje degradacije...).
Potrudi se, da odpadkov ne odvržeš neposredno v naravo, temveč jih
odneseš v smeti. v svojem kraju se pridruži čistilni akciji, če pa ni
organizirana organizirana se s prijatelji dogovorite in jo organizirajte
sami. Odvreči smeti v pravi koš ni zelo težko, vendar se včasih ne
vemo kam kaj spada. Pripravi nalepke z oznakami.

Mir, pravičnost in močne institucije

Spodbujati miroljubne in odprte
družbe, vsem omogočiti dostop do
pravnega varstva ter oblikovati
učinkovite, odgovorne in odprte
ustanove na vseh ravneh.
Vsi na svetu imamo pravico do človekovih pravic, vendar so te še posebej v
državah v razvoju prepogosto kršene. Opozarjaj na te kršitve, izobrazi se
(ne podpiraj znamk za katere vemo, da kršijo pravice delavcev). Vključi se
v organizacije, ki se borijo za pravice, enakost (npr. Brez izgovora Slovenija),
sodeluj z dobrodelnimi organizacijami (npr. Posebej za pravice otrok se borijo UNI
CEF, Smile Foundation, CRY...).

Partnerstva za doseganje ciljev

Okrepiti načine in sredstva za
izvajanje ciljev ter oživiti globalno
partnerstvo za trajnostni razvoj.

Vključi se v skupine enako mislečih in se zavzemaj za doseganje
ciljev trajnostnega razvoja.
V skupini je tvoj glas močnejši. Imaš pravico in veliko možnosti za
izražanje mnenja, kar izkoristi.

Viri (sneto: 3.12.2019):
-http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/topics/sustainable_development_goals.html
-https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/3-ways-to-fight-for-human-rightsin-your-community/
-https://www.government.nl/topics/circular-economy/from-a-linear-to-a-circular-economy
-https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_fashion
-https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal9.html
-http://study-ny.com/slow-fashion
-https://blog.movingworlds.org/five-ways-to-help-reach-the-sustainable-developmentgoals-in-your-professional-life-sdgsandme/
-http://www.whatissmartgrid.org/featured-article/3-ways-to-get-involved-in-renewableenergy

ANKETA
Prostovoljke smo se odločile, da bomo za lažje
razumevanje izobraženosti ljudi o globalni problematiki
izvedle anketo.
Anketa je vsebovala 15 vprašanj, od tega je bilo eno
vprašanje o starosti, saj nas je zanimalo, če starost vpliva
na mnenje ljudi. Na žalost je bila testna skupina majhna,
še posebej nam je manjkalo mnenje starejših, zato
primerjave na tem področju niso idealne.
Vsako vprašanje je predstavljeno v tortnem diagramu.
Nekaj bolj zanimivih vprašanj pa je glede na starostno
skupino predstavljenih s stolpci.

Nika Kontelj, Doroteja Vidmar Gajšek

MLADINSKA ZVEZA BREZ
IZGOVORA SLOVENIJA
Mladinska zveza Brez izgovora je aktivna organizacije, ki z mladimi in
prostovoljci poskuša informirati ljudi o težavah v okolju in reševanju
globalnih problemov.
Čeprav ima veliko različnih projektov, ki se osredotočajo na
raznovrstne tematike kot so trajnostni razvoj, zdravo življenje in
gibanje, je v sporočilo vseh jasno: okolju in ljudem lahko pomagamo,
vendar je za to potrebno medsebojno sodelovanje.
Ozaveščanja mladih se loteva na zabaven in učinkovit način z veliko
potrpežljivosti. Mladi se poleg socialnega druženja in javnega
nastopanja, naučijo tudi uspešne komunikacije in splošnih veščin, ki
jim bodo pomagale kasneje v življenju.
Več o organizaciji lahko prebereš na spletu (noexcuse.si), facebooku
(@noexcuseslovenia), instagramu (@noexcuseslo) in tudi na YT kanalu
(No Excuse Slovenia - Brez izgovora Slovenija).
Saša Kovač

COMMUNITY CHALLENGE

REALITY CHECK

NAVODILA IGRE
KRATKA PREDSTAVITEV IGRE:
Glavni cilj igre je učenje o varovanju okolja in trajnostnem razvoju na zabaven način.
Igralec skozi igro spoznava cilje trajnostnega razvoja in se jih uči uresničevati v
vsakdanjem življenju.
KAKO SE IGRO IGRA:
Igralci lahko igrajo posamezno ali v parih, najbolje pa je da sledimo pravilu več glav več
ve in se razdelimo v skupine. Igra lahko največ 5 skupin vsaka skupina si mora izbrati
figurico ki jih bo predstavljala in ime skupine (npr. hitri Poldeti, dobrodelni Jurčki itd.).
cilj vsake skupine je, da do cilja prispe pred ostalimi skupinami in si skozi igro pribori
čim več točk s pravilnimi odgovori in dejanji.

Igro naj začne skupina (ali oseba, par), ki vrže najmanjše število pik, nato pa si skupine
sledijo v nasprotni smeri urinega kazalca. Ko skupina vrže kocko se premakne za toliko
polj naprej kolikor je znašalo število pik na kocki, na polju pa odgovarja na vprašanje ali
pa vzame kartico za community challenge/reality check. Če odgovarja in odgovori
pravilno lahko ostane na mestu (oz. se premakne naprej če tako piše na polju z
vprašanjem) če odgovori napačno ali ne odgovarja se mora vrniti nazaj za toliko polj kot
je vredno vprašanje. če pride na polje za community challenge/reality check sledi
navodilom za to polje(opisana v nadaljevanju*). Igra se nadaljuje dokler najhitrejša
skupina ne prispe do cilja.
POSAMEZNA POLJA NA IGRALNI PLOŠČI:
Polja s cilji trajnostnega razvoja: to so polja z vprašanji, izzivi povezanimi s posameznim
ciljem trajnostnega razvoja.
*Reality check: ko prideš na to polje izvleci kartico z napisom reality check. Na njej je
opisano dejanje in če je dejanje dobro dobiš točke če pa ni, se ti točke odšteje.
*Community challenge: na tem polju prav tako kot pri reality checku vzameš kartico le da
moraš pri tem opraviti določeno nalogo. Če jo uspešno opraviš si priigraš točke, če pa ne,
ne dobiš niti ne izgubiš ničesar.

*Posebna polja bo robovih igralne plošča:
-polje policist: ekipa, ki je pristala na polje policista mora biti do konca igre strpna, prijazna,
potrpežljiva. Vsakič, ko prekršijo to pravilo, se premakne za eno polje nazaj.
-polje heroj: brez lastne koristi, mora ekipa, ki je pristala na to mesto, pomagati ekipi z
najmanj točkami. Vsakič, ko prekršijo to pravilo, se premakne za eno polje nazaj.
-polje deček: skupina mora pred vsakim izzivom narediti 3 počepe. Vsakič, ko prekršijo to
pravilo, se premakne za eno polje nazaj.

NALOGE NA POSAMEZNIH POLJIH
1. REVŠČINA
-Skupina mora našteti 10 asociacij na temo revščine.
2. LAKOTA
-Skupina se mora domisliti toliko zdravih zajtrkov kolikor je oseb v skupini.
3. ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
-Vsak v skupini mora narediti 5 sklec in 5 počepov
4. KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE
-Vsak v skupini predstavi svoje mnenje, zakaj je pomembno, da se izobražujejo, hodijo v
šolo in na ostale obšolske dejavnosti.
5. ENAKOST SPOLOV
-Kolikšen je odstotek žensk in koliko moških v parlamentu?
6. ČISTA VODA IN SANITARNA UREDITEV
-Skupina predstavi, kako so lahko bolj varčni glede vode.
7. CENOVNO DOSTOPNA ČISTA ENERGIJA
-Skupina našteje 4 vrste naravne/ obnovljive energije.
8. DOSTOJNO DELO IN GOSPODARSKA RAST
-Zamislite kaj za vas pomeni, da je podjetje trajnostno in idejo predstavite.
9. INDUSTRIJA, INOVACIJE IN INFRASTRUKTURA
-V 10 sekundah si skupina skupno nabere 7 predmetov in iz njih zgraditi stolp, ki bo na
koncu moral prestati preizkus in vzdržati, ko nanj položimo kocko/ bonbon ali kaj
podobnega.
10. ZMANJŠANJE NEENAKOSTI
11. TRAJNOSTNA MESTA IN SKUPNOSTI
-Skupina se spomni, za kaj v njihovem lokalnem okolju je poskrbljeno na trajnostni način.
(npr. veliko smetnjakov, veliko se ločuje, podpora mladim…)
12. ODGOVORNA PORABA IN PROIZVODNJA
-Skupina našteje 4 stvari, ki jih lahko naredi, ko gre v trgovino in je poleg še trajnostna.
13. PODNEBNI UKREPI
-Skupina se spomni 2 dejavnosti, ki sta v sklopu ciljev TR-ja, katerih se bodo držali v
razredu in s tem pripomogli k hitrejšemu okrevanju planeta.
14. ŽIVLJENJE V VODI
15. ŽIVLJENJE NA KOPNEM
-vislice, skupina, ki je na vrsti mora ostalim na vislicah predstaviti besedo, na katero jih
spominja naslov tega cilja. Če ostali ne uganejo, skupina ne dobi točke.
16. MIR, PRAVIČNOST IN MOČNE INSTITUCIJE
-Skupina ponazori vse tri besede v enem logotipu (narišejo na tablo).
17. PARTNERSTVA ZA DOSEGANJE CILJEV
-Skupina glasno prebere vseh 17 ciljev trajnostnega razvoj, vsak iz skupine pa predstavi
svojega najljubšega.

