
     

 

 
 

 

 

 

 

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT 

 

„PŘÍRODA JE VÍC,  

NEŢ ČLOVĚK“ 
pro II. stupeň 

 

13.11. 2014 - besedy se zástupci Občanského 

sdruţení Prales dětem 
 

14.11. 2014 – celodenní projekt tematicky 

zaměřený na záchranu deštných pralesů  

s následným zakoupením 2 arů pralesa 

  



Příroda je víc než člověk 

 

Jsem žákyní základní školy Zachar. Každoročně na podzim u nás probíhá podzimní 

projektové vyučování. Tento rok se škola rozhodla pro téma „Ničení deštných pralesů“, 

kterému se věnoval celý 2. stupeň.  

Všechny třídy nejprve se zájmem vyslechly přednášku a poté besedovaly se zástupci nadace 

Greenlife. Paní Koloušková a pan Jeglík nás seznámili nejprve s nenahraditelným významem 

deštných pralesů pro život na Zemi, jejich rychlým ubýváním na Sumatře, ale i možnostmi 

pomoci.  

Následující den jsme pracovali po ročnících. Šesťáci se zaměřili na rostliny a živočichy 

Sumatry, studovali koloběh vody a projekt zakončili obrovským posterem. 

Sedmé ročníky se věnovaly problematice palmového oleje tolik oblíbeného v potravinářském 

a kosmetickém průmyslu. Aleje palmy olejné vyrůstají na vymýcených a vypálených 

pralesech, mizí tak nenahraditelný ekosystém. Sedmáci poznávali zvuky lesa a zvířat, vyráběli 

transparenty a uspořádali vědeckou konferenci. Osmé ročníky se blíže seznamovaly se se 

samotnou Indonésií, hodnotil různé druhy čajů, ale zorganizovaly také anketu s otázkami o 

šetření energie a pak pracovaly s dotazníkem. Deváťáci dostali za úkol připravit si program 

dne pro sumaterské děti. 

Všechny třídy se nakonec zavázaly zúčastnit se sběrové akce. Získané finance poskytneme 

nadaci Greenlife, která za ně odkoupí další část deštného pralesa, v prostoru mezi svou 

sumaterskou rezervací a kaučukovou plantáží. 

Z projektového dne jsme si odnesli dobrý pocit, že i my jsme mohli pomoci naší planetě. 

Zkuste to taky. 

Emma Joachimczyková,7.A 

K dnešnímu dni již víme, že jsme na sběrové akci za víc jak tunu papíru získali 1800,- Kč. Za 

tuto částku se odkoupí 2 ary pralesa. Je pro nás důležitý, i když je tak daleko. Zde se můžete 

připojit i vy. 

www.nepz.cz 

www.pralesdetem.cz 

 

 

http://www.nepz.cz/
http://pralesdetem.cz/

