V 7.2 Web o životním prostředí
Délka videa: 02:52
Adéla:
Mně se ten nápad fakt líbí
a myslím si, že by bylo super,
kdyby něco takovýho vzniklo. Jak
to chceš vlastně pojmenovat?
Marie:
No právě, toť otázka. Přemýšlela
jsem nad tím, ale nic mě
nenapadlo. Každopádně v čem
si já osobně myslím, že by byl
přínos tohodle webu, je to,
že by tam byly všechny tyhle
informace hezky a přehledně
pohromadě. Takže podle mě by
to byla tak trochu encyklopedie,
taková wikipedie se zaměřením
na ekologii a udržitelnost. Takže
možná i v názvu bych vycházela
z toho… Co třeba ECOwiki?
Niki:
To není špatný, dává to smysl…
Mě ale napadá to udělat víc jako
kampaň, ať je v tom víc cítit ta
výzva… Třeba „po nás planeta, ne
potopa“ nebo „nejsme lhostejní“,
„chci žít líp“… Nebo tak něco.
Tomáš:
To s tou planetou zní dobře!
Patrik:
No, anebo „komu se nelení, tomu
se zelení“. A jako logo zelenýho
smajlíka.
Marie:
Potřebujeme něco, co bude
zajímavý a co naláká lidi…
Zároveň to musí být jednoduchý,
aby se to lidem dobře pamatovalo.
A taky to musí sedět na ten
obsah. Teď ještě, jak to pak co
nejlíp propagovat? Napadá vás
něco?
Tomáš:
Abysme byli eko, tak tisknout
stovky plakátů asi není nejlepší
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nápad. Určitě ale můžu plakáty
nachystat v elektronické podobě
a můžeme je rozesílat mailem,
sdílet různě na sociálních sítích
nebo webech.
Adéla:
Pak můžeme napsat článek
a poprosit o jeho zveřejnění
v tištěných časopisech,
magazínech a všude možně
online.
Niki:
A hlavně máme všichni spoustu
kamarádů a spolužáků, ti by nám
s tím taky mohli pomoct to sdílet
a šířit. Já určitě využiju kontaktů
u nás na katedře, myslím, že
všichni z ekologie a hlavně
učitelé tohle podpoří!
Patrik:
Přesně, prostě obecně to
propagovat v rámci různých
aktivit přírodovědecké fakulty
a celkově na univerzitních akcích.
Marie:
Super, začíná se nám to hezky
rýsovat, už se těším. Tak snad
to takhle bude stačit. Ještě jsem
si říkala, že by bylo super mít
nějaký nálepky nebo tak něco…
Když nebudou ty plakáty.
Tomáš:
To není problém připravit, když
se domluvíte, co na nich budete
chtít mít.
Marie:
Jenže kde na to vzít peníze? Mě
napadlo i potisknout plátěný
tašky nebo třeba trička, který by
zároveň byly tak trochu reklama,
ale to by musel platit někdo z nás.
Niki:
Proč? Však si můžeme založit
crowdfundingovou kampaň.

Patrik:
Jakože by lidi přispívali na náš
nápad? Někde na internetu? Je to
něco jako sbírka, ne?
Adéla:
Wow, tak to už zní jako velkej
projekt, já se těším!

