
 

Tým žáků zapojených do projektu Světová škola ze Základní školy Příbor, Jičínská 

Vás žádá o pomoc a zároveň Vám nabízí možnost spolupráce a zapojení se! 

Tématem, kterým jsme se letos v rámci projektu rozhodli zabývat,                                                                

je problematika znečištění životního prostředí odpady, zvláště plastovými.  

Projekt nese název: Kapka v moři? Nápady pro odpady! 
 

 
 

     Jaké CÍLE jsme si stanovili?  

 1) Zlepšit naše povědomí o důležitosti a výhodách správného zpracování odpadů, 

      jejich třídění a zneškodnění.  

 2) Zmapovat konkrétní možnosti toho, jak lze redukovat množství odpadu,       

       který produkujeme. 

 3) Rozšiřovat nápady pro kreativní využití odpadů. 

 

Rádi bychom s naším projektem oslovili také širší veřejnost mimo školu, protože věříme,  

že je to téma velmi důležité, spojené s naším každodenním životem a dotýkající se všech.                                  

Protože víme, že je Vám tato problematika také blízká a máte na tomto poli své zkušenosti                     

a možnosti, rádi bychom Vás přizvali k plánování, přípravám a realizaci tohoto projektu.                

Věříme, že Vaše účast bude pro naše studenty velkou inspirací a motivací!  

 

Následuje stručný nástin našich představ o podobě závěrečného projektového dne,  

kterým celá akce vyvrcholí.  



 

Termín závěrečného projektového dne: čtvrtek 14. května 2020 

 

Místo konání: školní dvůr ZŠ Příbor, Jičínská (případně budova školy za nepříznivého počasí) 

 

 

Plánované aktivity:   

  nápady pro kreativní využití odpadů - výtvarné a rukodělné dílny z odpadních materiálů 

   (zdobení a šití nákupních tašek a pytlíků, bižuterie z plastů, úprava starých triček, . . . ) 

  dobročinný bazar hraček a knih 

  výstava plavidla z PET lahví, dokumentace průběhu jeho stavby a experimentální plavby 

  tematické soutěže pro děti a veřejnost - vědomostní i sportovní 

  výstava informativních plakátů, populárně naučné prezentace žáků 

  výstava tematických výtvarných prací žáků 

  tematické hudební vystoupení Školní kapely 

  prezentace práce školního časopisu Připínáček – tematické rozhovory, reportáže, úvahy a  

  výzkum  

  foto a video dokumentace z akce Ukliďme Česko, do níže se aktivně zapojíme 

  prezentace organizací, podnikatelů, firem, které nabízí řešení na tomto poli 

 
 

Budeme moc rádi, pokud najdete způsob, jak se zapojit a přispět k naplnění cílů tohoto projektu. 

Děkujeme Vám za pozornost a těšíme se na spolupráci! 
 

 

Odepsat nám můžete na adresu: zbynek.machetanz@centrum.cz 
 

 

Více informací k projektu najdete na těchto odkazech: 

http://www.zsjicinska.cz/ 

Tento projekt realizujeme pod záštitou organizace Člověk v tísni, o.p.s. 

http://www.svetovaskola.cz/ 

Číslo školního časopisu Připínáček s články věnujícími se loňskému projektu: 

https://drive.google.com/file/d/1URrSTUjvCQ6YjqMXKSp6xJ5esoilAV1d/view?fbclid=IwAR2lcI4saaYeIF686ZRkYzuO

TqIe_h5HLc4yMykkgvWKSUMmcmhPhH9Y1dg 

Video reportáž o našem loňském projektu Světová škola - Civilizace na baterky na televizi LTV-

PLUS (od 11:19): 

https://www.youtube.com/watch?v=POfYrW-8EG8&feature=youtu.be&t=679&fbclid=IwAR0o94YxkG5-

dOmmEZXP_k37ioPcVVLTH1jJm8HBWUSIGHMY0Lx91v0cy8I 
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