
Co vám příprava a realizace
žákovské kampaně dala?

Rozšířila mi obzory, ukázala, že studenti naší
školy smýšlejí o mnoha věcech podobně a chtějí
věci změnit, umožnila mi spolupracovat s jinou
školou a jejími učiteli a žáky, inspirovala
nejenom mě, ale i další kolegy a hlavně žáky,
motivovala mě k další činnosti, pomohla mi
uvědomit si, že škola není pouze o tom, že se
žáci naučí psát a počítat, ale hlavně o postojích.

Mnoho starosti (jak ji uspořádat v
podmínkách)
Mnoho radosti- dobrý pocit z vybraných peněz
při dobročinném bazárku oblečení.
Žákům zodpovědnost za splnění úkolů.
Obyvatelům Fryčovic možnost si levně něco
koupit nebo dát oblečení, které se nevyužije.
Dobrý pocit z pomoci potřebným, prohloubení
vztahů s žáky, kteří se akce účastnili,
zkušenost s přípravou podobných akcí,
reklama pro školu. Do podobné akce bych se
pustil, ale mimo koronavirovou dobu.

Náplň pro fungování kroužku a rámec pro
celoškolní projekt; znovuobjevení toho, že
neumím vše (např. tvorba videí) = rozvoj
dalších digitálních kompetencí; zlepšení
online komunikace se žáky; propojení světa
žáků, učitelů a zaměstnanců školy.

- zkušenosti s organizací většího množství lidí
a celoškolní akce (např. soutěž o Fairtrade
čokolády)- je třeba akce neodkládat, nikdy
nevíme, co nám do projektu vstoupí (Covid-19)-
spolupráci s týmem školy, vedením, partnery
(NaZemi, Fairtrade Česko)- spoustu práce
navíc :-)

Zvýšil se zájem studentů o problematiku GRV,
žáci sami vyhledávali možné změny v jejich
tématu - nakládání s odpady, zapojení i do
veřejného života v městě Příbor -
přednáška,vytvoření přátelských vztahů napříč
ročníky,respekt starších studentů k mladším -
spolupráce.

- zvýšenou komunikaci s kolegy, na
kterou už nemáme moc čas
- uvědomění si, že kolikrát něco chci
víc já než žáci a že cíl je ta cesta
- uvědomění si některých
složitějších vazeb na pracovišti Vědomí že: ne všichni nadšenci jsou

jako já, když se chce, tak jde vše,
zbytečně podceňujeme naše žáky.

• Dozvěděl jsem se více informací o námi
zpracovávaném tématu (fair trade a tropické
deštné lesy)• Když si v obchodě vybírám mezi
produkty, snažím se preferovat ty s označením
fairtrade• Seznámil jsem se s novými lidmi z jiných
ročníků naší školy

Dala mi opravdu hodně.
Kromě rozšíření obzorů
a zjištění nových
zajímavých informací
mi taktéž dala možnost
se aktivněji zapojovat
do dalších projektů a
možnost spolupráce s
báječnými lidmi.

Příjemně strávený čas s kamarády, čas který
jsem věnoval druhým při realizaci (to je super
pocit, někomu věnovat svůj čas), nové znalosti z
FairTrade problematiky a dalších oblastí (toto
už je několikátý projekt, na kterém pracuji ve
škole), dobrý pocit z toho, že dělám něco, co má
smysl.

Získání nových
informací a poznatků,
poznání nových lidí
nejen v rámci školy,
zamyšlení nad
mnohými tématy, chuť
něco změnit

Nové informace,
motivace, inspirace
jinými projekty a
aktivitami ostatních
škol, nové nápady.

jak třídit odpad, sebevědomí při
prezentování lidem, skvělý pocit z
předání informací které pomohou
planetě

Všeobecný přehled dění v tomto
oboru, ponaučení z chování lidí,
pomáhat, vlastně si vše uvědomit
a věnovat se něčemu užitečnému
a důležitému.

Nové zkušenosti, přehled, nové
znalosti, zkušenosti s
prezentováním před lidmi, pěkné
zážitky, dobrý pocit.

1. možnost prezentace před publikem
2. změna svého životního stylu na více
šetrnější k přírodě a klimatu
3. získání nových informací
4. zapojení v mnoha způsobech při
vymýšlení aktivity a zrealizování cíle
5. větší důraz na kupování správných
potravin a vyhazování méně odpadu

Je hezké vidět, kolik lidí se snaží pomoci naší
planetě a že k tomu každý z nás může přispět. My
jsme se zaměřili na třídění odpadu a překvapilo
mě, kolik lidí neví, jak správně třídit odpad, přitom
je to to nejmenší, co můžeme jako jednotlivci
udělat.

nové informace o problematice, seznámení
se se spolužáky, rozvoj fantazie,
komunikačních schopností

Mohla jsem do projektu zapojit své žáky, kteří se teprve
vše budou učit a je toto vše pro ně nové. Bylo hezké u
nich vidět to nadšení, že mohou objevovat novinky i v
tak složité době distanční výuky. Sami to teď mají docela
složité, jsou v 6. ročníku, přechod na druhý stupeň a
online výuka je komplikovaná. Přesto se dokázali zapojit
a mají snahu učit se novým věcem. Samotná realizace
mě naplnila dobrým pocitem, protože i když jsme
nemohli provést projekt v naplánované podobě, měli
jsme podporu žáků i rodičů, kteří nás v tom nenechali.

Vyzkoušely jsme si práci ve skupinkách. Dozvěděli jsme
se nové informace o dětské práci. Uvědomil jsme si, že
si žijeme super život. Vyzkoušely jsme si jinou praci než
klasickou výuku. Díky žákovské konferenci jsme se
mohly podívát aspoň na chvilku do školy. Uvědomili
jsme si, že všechno neni takove lehké, jak se zdá.

Uvědomili jsme si, že děti z jiných
oblastech světa to mají mnohem
těžší než my.

spoustu zkušeností,
které normálně
používám v běžném
životě

Příprava mi dala to, že jsem začal lépe třídit odpad
a někdy jsme si s bráchou řekl,i že půjdeme uklidit
odpadky do parku a celá naše rodina začala
používat více papírové věci než plastové, protože
plastové věci škodí přírodě a začal jsem více
chodit pěšky než abych jel autobusem, protože
kouř, který  vyprodukuje, škodí ovzduší.

Nové informace,
nové zkušenosti a
vědomosti

Rád dělám akce, chtěl bych být
moderátor, baví mě něco organizovat,
zařizovat, bylo dobré, že to v říjnu
proběhlo, bylo to super, že jsme vybrali
na bazárku peníze

Pomohla jsem hlidat sál a vybalovat oblečení, měla
jsem radost, že přišli lidi nakupovat. Chtěla bych
něco podobného uspořádat i na střední škole. Je
super, když my děcka, můžeme něco zorganizovat,
zvedlo se mi sebevědomí, že jsem to pomohla
zorganizovat.

Byla jsem ráda že jsem mohla
pomoci lidem, kteří na tom nejsou
finančně dobře. A mám na ten den
dobré vzpomínky s kamarádkami.

seznámit se, jak se akce dělá,
být důležitá při organizaci akce,
dobrý pocit, že jsem s něčím
pomohla

Pomáhala jsem s přípravou oblečení.
Prezentovali jsem lidem, kam všechny ty
vybrané peníze půjdou. Na akci jsem šla
dobrovolně, chtěla jsem jen pomoct .

Být trošku více komunikativní,
pomáhat a naučit se něco okolo
organizace akce.

Strávený čas se spolužákama,
aktivita v kovidové době, mohla
jsem nabídnout svou pomoc.

zajímavá zkušenost, spolupráci
s ostatními, snažím se jídlem
neplýtvat

Spoustu zkušeností, nové
kamarády, Příklad co mám

dělat s jídlem (tedy dojídat ho)


