
Jsem ráda, že jsem se této akce mohla zúčastnit. Zjistila jsem co všechno vydržím. Šla jsem do toho 

naplno. Zjistila jsem, že můžu i šetřit. Svou potřebu jsem normálně redukovala z 23,5 litru na 12 

litrů. Také jsem zastavovala vodu při čištění zubů. Myslím si, že bych šetřit vydržela.   

Michaela tým Co2 ligy 

 

Tato akce mě vyhecovala k tomu, abych své spotřební nároky snížila. Bylo to fajn zkusit se 

sprchovat studenou vodou. Neubránila jsem se křiku. Celá tahle akce mě fakt chytla. Myslím si, že 

bych šetřit vydžela. Já už i šetřím. Své spotřeby jsem snížila asi tak o 30%. Což je jako pro mě fakt 

úspěch. Jsem ráda, že jsem se přihlásila. Hlavně, že jsem zjistila a omezila svou spotřebu. 

JOOOOOOOOOOOOOOOO.  

Jana 7.třída 

 

Svou spotřebu pro mě byl velký problém omezit. Nenávidím sprchování studenou vodou. Nerad 

měním své zvyky. Ale chtěl jsem to zkusit. Spotřebu se mi trochu podařilo zadupad dolů ale asi jen 

o 5%. Šetřit bych asi nevydržel.  

David 7.třída 

 

Kdo vymyslel tuhle akci??? Ten je borec!!!!!!!!! Miluju něco nového zkoušet. A tohle bylo žůžo. 

Spotřebu jsem omezila tak asi o polovinu. Šetřím snad ještě víc než předtím. Za sebe to hodnotím 

jen a jen kladně!!!!!!! Super zkušenost ještě nikdy jsem si neměřila kolik vody spotřebuju teda když 

nepočítám ten předešlý úkol. Hlavně jsem omezila dobu sprchování. 

Michaela tým CO2 ligy 

 

Tahle akce se mi líbila. Snažila jsem se ji plnit poctivě a nic nešidit. Vezmu si z toho určitě i něco 

do budoucna. Zjistila jsem, že jsem schopná se uskromnit. To mě potěšilo. A určitě v tom i setrvám. 

Ale někdy se člověk potřebuje vyrochnit v plné vaně. :D 

Michaela tým CO2 ligy 

 

Tento úkol byl pro mě nuda. Sice jsem to změřil. Ale nic moc. Nedokážu si představit, že bych to 

omezování měl vydržet nějak dlouhou dobu, to by prostě nešlo. Čekal jsem, že to tak dopadne. Asi 

jsem prostě moc pohodlný. 

Pavel 9. třída 

 

Předtavte si lidi já se zvládla omezit. Myslela jsem si, že to nedám. Tušila jsem hned od začátku, že 

to bude dřina ale ono to potom šlo nějak samo. Spotřebu jsem postupně omezovala. Až jsem se 

dostala až k polovině té původní. Jsem ráda, že jsem to dokázala. I studenou sprchu jsem dala. 

Zastavovala jsem vodu při čištění zubů. Super akce. Faktycky. 

Nikol 9.třída 

 

Skvělá zábava. Zvládla jsem studenou sprchu. Obecně nemám studenou vodu ráda. Ale kvůli téhle 

akci jsem se překonala. Šetřila jsem i při umývání nádobí. Vzala jsem si z toho příklad i do 

budoucna asi trošku změním svoje návyky. Doporučovala bych každému vyzkoušet. :D 

Veronika 9. třída Pozn. Nejsme s Nikol sestry. Shoda příjmení. 

 

Jsem rád, že jsem v týmu. Tenhle úkol byl bomba. Posunul jsem svou spotřebu. Samozřejmě na 

nižší míru. Rozhodně se z toho poučím a začnu výrazně šetřit. Dřív jsem tolik našetřil. Teď jsem si 

uvědomil, že to nedělám jen kvůli sobě ale i pro život na planetě. Skvělá zkušenost. A zadarmo. 

David tým CO2 ligy 

 

Kdo tohle vymyslel??? Skvělá věc úplně mě pohltila. Nikdy jsem se ještě žádného takového úkolu  

neúčastnil. Nečekal jsem, že to bude tak těžké si odříct skvělou teploučkou vodičku po celou dobu 

sprchování. Místo ní jsem nasadil studenou. Celkem maso. Ale úspešně jsem prospěl. Omezil jsem 



také splachování WC. Máme šňůrku takže jsem méně zatáhl, vyvalilo se míň vody a já ušetřil. 

Super. Doporučil jsem to svým kámošům ať to taky zkusí. A jim se to celkem líbilo. 

Jan tým CO2 ligy 

 

Tento úkol mě nic moc nebavil. Bylo to asi proto, že jsem nedokázal omezit množství vody. Pořád 

jsem si říkal to dáš ale nedal jsem to. Ale aspoň jsem zastavoval vodu při čištění zubů. Byl to velký 

nezvyk. Já když si čistím zuby tak pořád chodím ale vodu už nezastavím. Teď jsem ji teda zastavil a 

snažil jsem se být na místě. I splachování záchodu jsem omezil. Nesplachoval jsem na tak velký 

proud. Ale sprcha to už na mě bylo moc. Strašně rád se koupu. Sprchu nenávidím. Ale pro tohle 

jsem se obětoval. Jinak se strašně nerad sprchuju. 

Jaroslav 9.třída 

 

Bezva úkol. Snažila jsem se ho plnit poctivě asi tak jako vše se snažím dělat tak jak má být. Já si 

myslím, že jsem docela šetřivá. Vodu při čištění zubů zastavuji, studenou vodou se sprchuji, 

splachování taky šetřím. Akorát jsem teda zastavovala vodu při mytí nádobí. To bylo asi jediné. A 

postupně během týdne jsem se snažila spotřebu ještě více omezovat. Dřilo se. Celkově to byla 

skvělá životní zkušenost. Moc se těším na vodní výzvu. 

Žaneta 9. třída 

 

Supr nápad tohle udělat. Zjistil jsem o sobě moc věcí, které jsem ani nevěděl. Dokázal jsem se 

sprchovat studenou vodou. K tomu by mě dřív nikdo nedonutil. Přestal jsem umývat nádobí pod 

tekoucí vodou. Celý úkol jsem si moc užil. Spotřebu jsem omezil tak o 25%. Myslím, že si z toho 

vezmu i ponaučení. Asi se budu řídit heslem: „ ve zdravém těle zdravý duch“. Hlavně teda u té 

sprchy. 

Milan 9. třída 

 

Briliantní nápad,  jsem naprosto nadšen. Omezil jsem snad všechno co se dalo. V rodině jsme se 

uskromnili všichni. Přestal jsem se tak často koupat. Radši jsem se teda zaměřil na tu sprchu. I když 

ta studená... Přestal jsem si čistit zuby pod puštěnou vodou. Stopro si z toho vezmu ponauční, že 

vodou se musíme naučit šetřit. Až zjistíte, že to jde. Tak už nebudete dělat nic jiného. Jako já. Za 

mě určitě má úkol jedničku s hvězdičkou. 

Tomáš 9. třída 

 

Úkol jsem si hlavně užila. Úplně jsem se do toho vžila. Uskromnit se mi nedělalo problémy. Svou 

spotřebu jsem se snažilla mermomocí sníži. A to přineslo ovoce. Už nidky bych nechtěla být jako 

předtím. Teď vodou šetřím. Tento úkol mi otevřel oči. Přestala jsem myslet jenom na sebe ale 

zamyslela jsem se i nad potřebami druhých. Už tak vehementně neřeším jen sebe. Spotřebu jsem 

opravdu o více než polovinu omezila hlavně teda z aktuální finanční krize. Ale tento úkol mi k 

tomu pomohl. Moc děkuji tomu kdo ho vymyslel. Posunulo mě to dál. Získala jsem velkou 

zkušenost.  

Miriam 8. třída 

 

 Božííííí. Skvěle jsem se u toho bavila. Zjistila jsem co všechno dokážu. Cekem jsem se i 

uskromnila. Myslím si, že už asi šetřit budu navždy. Určitě přestanu s tím dlouhým sprchováním 

teplou vodou. Radši si dám jak se říká studenou sprchu. Jak jsem zjistila skvěle vás to probere a 

navíc ušetříte. Tento úkol mě úplně chytil. Doporučuju každému. Jsem ráda, že jsem se zvládla 

omezit. Bylo to tak asi o 20%. 

Viktorie tým CO2 ligy 

 

Tento úkol mě celkem dost bavil. Zjistil jsem, že je zbytečné mít puštěnou vodu při čištění zubů. Je 

to sprosté plýtvání vodou. Řekl jsem to celé své rodině, aby s tím přestali a šířím to dál. Říkám 

svým kámošům, aby tento úkol také zkusili. Celkem to chválí. Mě teda dělalo největší problém se k 



tomu přimět. Celkově mě ten úkol bavil. Hodnotím ho velmi kladně. 

Tomáš 9. třída 

 

Super akce. Úplně jsem se do ní převtělila. Celý týden jsem nemyslela na nic jiného. Ta studená 

sprcha to bylo něco. Myslela jsem, že zmrznu. Ale potom jak jsem vylezla tak mi bylo teplo. 

Omezila jsem koupání ve vaně. Je to velká a zbytečná spotřeba vody. Moc mě to bavilo. Zjistila 

jsem, jak moc se dokážu uskromnit. Svou spotřebu jsem snížila cca o 15%.  

Daniela tým CO2 ligy 

 

Akce se mi líbila. Byla celkem super. Zajímavé zjištění bylo, že jsem se dokázal omezit. Byl jsem 

na sebe pyšný, že jsem to dokázal. Tahle akce mi posílila mou vnitřní odolnost. Hlavně jsem teda 

přestal umývat nádobí pod tekoucí vodou. Maximálně se mi to líbilo.  Very, very good. :D 

Jakub 9. třída 

 

Šel jsem do toho naplno. Žádné výmluvy. Všechno jsem se snažil dělat poctivě. Myslím, že se mně 

to celkem vedlo. Studenou sprchu jsem dal, což je pro mě super. Doporučil jsem to i ostatním 

kámošům. Spotřebu jsem omezil tak o 20%. Bude to asi trapné to tady psát ale mé okolí mě celkem 

chválí. Já moc silné sebevědomí nemám. Jsem spíše pesimista. Teď se stávám optimistou. 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. :D 

Petr 9. třída 

 

Super aktivita. Vyzkoušela jsem a byla jsem ohromena. Když člověk šetří to byste nevěřili o kolik 

méně vody spotřebujete. Nesprchovala jsem se každý den. Nechápu na co jsem se dříve sprchovala 

denodenně. Omezila jsem se. Šetřit mě baví. Snížila jsem své nároky. Úplně jsem se do toho 

ponořila. Skvělá zkušenost. Dala jsem i studenou sprchu jooooooooooo !!!!!!!!!!!! Moc mě to 

bavilo. Myslím si, že tato aktivita bude mít spíše kladné odpovědi. Omezila jsem teda hlavně tu 

vanu, vodu při čištění zubů, u mytí nádobí a u splachování záchodu. 

Zdislava tým CO2 ligy. 

 

Supeeeeeeeeeeeeer. Chytlo mě to. Spotřebu jsem se snažil omezit. A omezil. Ale dlouhodobě bych 

asi šetřit nevydržel. Někdy šetřím a někdy zase ne. Moc jsem nedal tu studenou sprchu. Vydržel 

jsem proud vody tak 2 sekundy. Spotřebu jsem snížil podle mě jen o malé procento a to o 5%.  

Vojtěch tým CO 2 ligy 

 

Bomba zkušenost. Takovéto snižovací úkoly mám ráda. Podporuje to sebevědomí. Mé sebevědomí 

to podpořilo. Přežila jsem studenou sprchu. To byl asi nej úspěch. Jinak spotřebu jsem snížila o 

25%. Přestala jsem se i míň koupat ve vaně. Určitě si z toho vezmu příklad i do budoucnosti.  

Kristýna 8. třída 

 

Na tuto akci snad v životě nezapomenu. Moc mě bavila. Snížila jsem dobu sprchování. Přestala 

jsem se tak často koupat. Studenou vodu jsem neměla odvahu pustit si na sebe. To mě trochu i mrzí. 

Třeba najdu odvahu až časem. Celkově se mi spotřeba snížit dařila. Snížila jsem asi tak o 22%. 

Přestala jsem si čistit zuby pod puštěnou vodou. Mám z toho skvělý pocit. Dokázala jsem zase něco 

nového. A navíc to nedělám jen pro sebe ale pro celou planetu Zemi.  

Aneta 8. třída 

 

Tuto aktivitku hodnotím velmi suprově. Dařila se mi. Zvládl jsem studenou sprchu. Sice jsem u 

toho řval jak tarzan ale to podstatné jsem zvládl. Holkám, které to nedaly se ani tak moc nedivím. 

Chce to hodně odvahy. Celkově jsem snížil dobu sprchování. Šetřit bych vydržel. A už i šetřím. 

Doufám, že s tím nepřestanu. Snažím se. 

Mirek 8. třída 

 



Tato akce mě moc nebavila. Nudil jsem se. Jsem trochu líný něco udělat. Ale co jsem udělal bylo, 

že jsem se do toho přihlásil. Snížil jsem dobu sprchování a přestal se často koupat. I vodu při čištění 

zubů jsem zastavoval. Ale dlouhodobé šetření asi není můj šálek čaje.  

Petr 8. třída 

 

Briliantní aktivita. Celkem jsem se do ní zažrala. Omezila jsem průtok vody při mytí nádobí. A 

dobu sprchování. Mám z toho skvělý pocit. Studenou sprchu jsem ale nedala. Neodvážila jsem se. 

Třeba někdy příště. Dlouhodobé šetření mě baví. 

Zina 8. třída 

 

Dobrá aktivita. Sice jako odhodlat se k šetření byl záhul.  Trošku mi to trvalo. Nejhorší na tom byla 

asi ta sprcha. Já patřím mezi ty holky, které studenou vodu moc rády nemají. Radši pěkně teplou. 

Ale jednou jsem se se studenou osprchovala. Dlouhodobě bych to asi nevydržela. Celkově jsem 

omezila dobu trvání sprchy. Za mě hodnotím aktivitu suprově.  

Jana 8. třída 

 

Šetřit bych vydržel. Doma i šetřím. Dobu sprchy jsem omezil. Dětem porád vykládám, aby při 

čištění zubů zastavovali vodu. Trošku to i začínají dělat. Já osobně se moc rád zúčastňuji 

takovýchle akcí. Jsem rád, že mě mí žáci k tomu pozvali 

Pedagog 

 

Překvapilo mě, že žáci chtějí aby se účastnili i učitelé. Ale proč ne. Já jsem zkrátila dobu 

sprchování. A trošku i koupel. Mám moc ráda koupele. Určitě bych vydržela se uskromnit. Začínám 

tedy šetřit. 

Pedagog 

 

Skvělý úkol. Moc mě bavil. Autoři ho vymysleli moc dobře. Člověk se aspoň dozví jak na tom je se 

sebevědomím. Jestli dokáže či nedokáže šetřit. Co se týče mě. Tak jsem se snažil omezit co to šlo. 

Hlavně jsem přestal mít puštěnou vodu při umývání nádobí. Bude asi lepčí když ji budu zastavovat. 

Myslím si, že bych šetřit vydržel. Dal jsem si  to jako předsevzetí do Nového Roku. Tak se bubu 

snažit, abych to nemusel porušovat.  

Ondřej člen týmu CO2 ligy 

 

Bomba úkol. Nadchl jsem se pro to. A stejně jako Ondra jsem si to dal jako Novoroční předsevzetí. 

Budu šetřit. Jinak jsem se teda snažil zastavovat vodu při čištění zubů. Sprchoval jsem se studenou 

sprchou. To mě dřív ani nenapadlo. Teď jsem to zkusil a moc se mi to zalíbilo. Stalo se to mou 

rutinou. Takže DĚKUJI AUTORŮM, KTEŘÍ TOHLE VYMYSLELI. Dle mého nározu by si to 

měl každý vyzkoušet. 

Petr 7. třída 

 

Moc mě to bavilo. Zjistil jsem, že mám silné sebevědomí a dokážu se uskromnit. To mě těší. Nejvís 

mi dělala problém ta sprcha. Moc se mi nechtělo sprchovat studenou vodou. Můžete potočit jen o 

kousek a tekla by teplá. To nutkání bylo těžké přemoct. Ale podařilose. Jooooooooooooo. :D 

Jsem rád, že jsem se mohl účastnit. Spotřebu jsem tak odhadam snížil o 20%. 

Kryštof 7. třída  

 

 


