
                                                

 

 

 Víte, že na světě žije 925 miliónů lidí, kteří trpí podvýživou? 

 Víte, že se na světě každý rok vyhodí 1,3 miliardy tun potravin? 

 Víte, že se nejvíce plýtvá ovocem a zeleninou, a úplně nejvíc banány? 

 Víte, že za potraviny utratíme nejvíc peněz z rodinného rozpočtu? 

 Víte, že když plýtváme potravinami, plýtváme tak penězi, vodou, elektřinou, ničíme 

životní prostředí a produkujeme škodlivé plyny?  

                                                    
 

!!! TENTO PROBLÉM SE TÝKÁ I VÁS!!! 
Nám, žákům Základní školy a Mateřské školy v Jindřichově, okres Bruntál, tento problém 

není lhostejný. Zbytečné plýtvání potravinami se nám nelíbí a chtěli bychom s tím něco 

udělat. Začít musíme samozřejmě u sebe. Proto plánujeme na naší základní škole komunitní 

akci, na které bychom všem chtěli ukázat, jak to udělat, abychom zachránili jídlo, naučili se 

s potravinami lépe hospodařit, pomohli tím naší planetě a tím i nám samotným. Uvítali 

bychom i vaši pomoc nebo podporu v jakékoli formě, a také účast na komunitní akci, která 

se uskuteční v naší škole13. května 2015 od 16.00.   

 



A co vlastně děláme a jak nás můžete podpořit?                  

 Přispíváme na konto UNICEF, kde sponzorujeme terapeutickou výživu pro 

podvyživené děti. Případný výtěžek komunitní akce poukážeme na stejný účel; 

 chceme vytvořit malou kuchařku s recepty, ve kterých se budou zpracovávat zbytky 

potravin – pokud máte nějaký skvělý recept, neváhejte a pošlete nám jej a přijďte 

ochutnat, co jsme pro vás připravili; 

 pomocí dotazníků se budeme ptát našich rodičů a obyvatel obce, jak nakupují, jak 

hospodaří s potravinami, jak se snaží neplýtvat – vyplněním dotazníku nám velice 

pomůžete; 

 chceme se pokusit zmírnit plýtvání jídlem v naší školní jídelně a škole; 

 na naši komunitní akci si můžete prohlédnout výstavku výkresů a prezentaci fotografií 

našich žáků s tématem plýtvání potravinami;  

 všechny návštěvníky komunitní akce budeme informovat o tom, jak neplýtvat, jak se 

starat o potraviny, aby nám déle vydržely, jak číst informace o spotřebě potravin atd. 

– přijďte si nás poslechnout a naučit se něco od svých dětí; 

 vyhlásíme potravinovou sbírku pro Potravinovou banku v Ostravě – přispějte i vy 

nějakou trvanlivou potravinou a všichni tak pomůžeme potřebným. 

 

A proč to vlastně všechno děláme?                           

Naše škola chce být něčím výjimečná, a proto jsme se zapojili do projektu Světová škola a 

pokoušíme se získat její certifikát. Světová škola je taková škola, která do své výuky zapojuje 

témata globálního rozvojového vzdělávání, a snaží se zapojením do života obce i širší 

komunity a spoluprací s různými institucemi přinést pozitivní změny pro život všech občanů. 

 

Pro bližší informace kontaktujte koordinátorku projektu: 

Mgr. Alena Grossová, Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál, Jindřichov 457, 

 tel. 554 652 296, email: grossova@zsjindrichov.cz 

 

 

Více informací o projektu Světová škola získáte zde: 

http://www.varianty.cz/index.php?id=12&item=42 

http://globalnirozvojovevzdelavani.cz/co-je-grv/definice-a-principy.html 

http://zsjindrichov.cz/ 
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