
Projekt 9.A 





• Upozornit na problémy naší planety  

• Navrhnout konkrétní řešení  

• Dát návod každému z Nás  

• Ztvárnit projekt výtvarně s použitím odpadového materiálu (plastová 

víčka) 

• Seznámit se s přírodou celého světa ZOO Brno   

• Něco se naučit a pobavit se  
 

 

                                           Oslovit svým projektem i Vás  





„Teď, když jsme se naučili 

létat vzduchem jako ptáci, 

plout pod vodou jako ryby, 

zbývá nám už jen jedno - 

naučit se žít na Zemi jako 

lidé.“  



         Globální oteplování 

 

 Ohrožení zvířat 

 

Povodně 

 



Přírodní katastrofy 

 

Kyselé deště          Odpady 

 

Těžba nerostných surovin 

 

 



„Jak můžeš pomoci“ 
   ZTLUM A VYPNI 

• Nepřetápěj 

• Nesviť zbytečně 

• 31.3. v den Hodiny Země vypni na hodinu všechna světla 

• Šetři vodou : sprchuj se místo koupání 

• Větrej několik minut s okny dokořán 

• Odmrazuj pravidelně lednici a nedávej do ní horké jídlo 

• Vypínej TV, CD přehrávač, nenabíjej nevybitý mobil 

 

     RECYKLUJ 

• Recykluj  

• Použij normální tašku místo igelitky 

• Vracej vratné láhve 

• Třiď odpad 

• Bioodpad kompostuj 

• Kupuj věci, které mají co nejmíň obalů 

• Svačinu nos v krabičce, místo alobalu nebo papírového sáčku 
       



       

       

      JDI 

• Jezdi na kole nebo pěšky, nevoz se autem 

• Při delší cestě místo auta použij vlak nebo autobus 

• Při koupi auta rodičům navrhni auto s menší spotřebou a na jiné 

palivo než benzín 

 

      

 

 

 

     CO DÁL… 

• Šetři papírem, kopíruj oboustranně, používej e-mail 

• Kupuj věci označené jako eko výrobek – se symbolem malé kytičky 

• Upřednostni místní a sezónní potraviny. Je to zdravější a šetříš tím 

životní prostředí. 
 



   Tání ledovců 
Příčiny 
• Znečištěné ovzduší zplodinami z 

továren a dopravy 

• Zvýšení průměrné teploty na Zemi  

• Globální oteplování 

 

Co hrozí 
• Tání  

• Ubývají grónské a arktické ledovce 

• Do roku 2100 zvýšení hladiny moří o 
6m 

• Zatopení osídlených pobřeží : 2,2 % 
souše 

• Pohyb jindy stabilních ledovců 

• Oteplení moří ohrozí Golfský proud 

• Změna podnebí v severní Evropě 
 





 Život v polárních oblastech  

 Eskymáci- Grónsko                                      Lední medvěd-Arktida 



  Šíření pouští 

Příčiny 
• Nadměrné spásání stepí na okraji 

pouště 

• Přetěžování půdy 

• Neuvážené zavlažování 

• Odlesňování (těžba dřeva, pole) 

• Odnos půdy – výsledkem je poušť 

 

Co hrozí 
• Odvodnění krajiny  - velká sucha 

• Neúroda 

• Nedostatek potravy  - hladomory 

• Přemisťování (migrace ) obyvatel  

bez potravy, vody a domova 

• Přeměna krajiny v pustinu  

• Globální oteplování 
 
 
 





Život v poušti 

                Tuaregové – Afrika                             Velbloud jednohrbý              



Život ve stepi 

        Nomádi – Mongolsko                                 Kůň  převalského 



Kácení pralesů 
Příčiny 
• Odlesňování - kácení stromů na 

dřevo 

• Vypalování pralesa na plantáže a 
produkce skleníkových plynů při 
pálení  

• Ničení půdy  

 

Co hrozí 
• Úbytek rostlin a živočichů (kolibřík, 

anakonda, tapír, mahagon, eben, …) 

• Odchod původních obyvatel  

• Ohrožení půdy  

• Úbytek vody, eroze a změny klimatu 

 

Během minut, co jste četli tento 
článek, byla zničena plocha 
brazilského pralesa o rozloze 200 
fotbalových hřišť. 

 
 





Život v pralese 

   Pygmeyové - pralesy Afriky      Gorila - Afrika 



Naše třída a jiná zvířena v ZOO 

Brno 

               Naše postřehy 
 

 
 

Velbloud je dopravní prostředek 

„Lední medvěd nejen v zimě 

zapózuje atraktivně“ 

„S tygrem nejsou 

žádné hrátky, sežere 

ti kamarádky.“ 
Velbloud nejen dvouhrbý 

vždycky se rád nahrbí,  

má rád opilecké hody  

na ex 200 litrů vody 





















Poučení i zábava  



 



 



… a toto nás obzvlášť bavilo 



 





 



Projekt připravili 

žáci 9.A 
1.   Brada Michal                                                                 8.  Cibulová Marcela 

2. Hodonský František                                                     9.   Gergelová Hana 

3. Ciprys Dominik                                                            10.  Hromková Tereza 

4. Hrazdil Matěj                                                                11.  Knapová Kateřina 

5. Jeřábek Petr                                                                 12.   Kováčová Pavla 

6. Mikukič Radek                                                              13.   Nosková Soňa 

7. Skryja Erik                                                                    14.   Petrlová Adriana 

    

Námět a garance : Ing. Jaroslava Kubíčková  

Hudba : Vangelis – The Last Of The Mohycans 

Počítačová prezentace : Petr Jeřábek 

 

Masarykova ZŠ Lanžhot                                                            20.4. 2012 


