
Vánoce bez palmového oleje 

(= ohlédnutí za projektem žáků 8. a 9. třídy ZŠ Radvanice, který daleko přesáhl 

hranice školy i obce…) 

Jak to vidí žáci: 

Všechno to začalo, když jsme se s paní učitelkou učili o tom, jak díky 

palmovému oleji umírá úplně zbytečně spousta opic. Aby se získal palmový olej, 

který je dá se říct úplně ve všem (jídlo, kosmetika…) musí se pokácet část 

pralesa, čímž zničí domov spoustě orangutanů a spousta zvířat kvůli tomu i 

umírá. Paní učitelka s námi vymyslela projekt Vánoce bez palmového oleje. 

Vymysleli jsme, že budeme v rámci hodin jako je výtvarná výchova, pracovní 

činnosti, hudební výchova atd. vyrábět mýdla, sušit křížaly, malovat sádrové 

ozdoby atd. a potom to vše prodávat při rozsvícení vánočního stromku ve 

vesnici. Také jsme vyrobili letáčky s informacemi, které jsme lidem u stánku 

dávali, abychom je informovali o tom, co vůbec palmový olej je a jak moc 

škodlivý je. Akce se nám vydařila a dohromady z prodaných věcí a ještě peněz, 

které nám darovali radvaničtí občané, jsme získali přes 15 tisíc korun. Paní 

učitelka se domluvila s organizací, co se zabývá ochranou zvířat a osvětou 

(vzdělávací projekt Nejbohatší ekosystémy planety Země) a domluvila se s nimi, 

že peníze pošleme na projekt Oko jaguára na Kostarice.  

                                                                                                             Amálie Mihulková 

Všechno začalo na přírodopise. Bavili jsme se o problematice palmového oleje. 

Paní učitelku napadlo, že by bylo dobré přispět na záchranu pralesa. Napadlo ji, 

že bychom mohli vydělat peníze a pak je tam zaslat. Všichni souhlasili, byl to 

dobrý nápad. Ale nikdo nevěděl,  jak začít a jak ty peníze získat. Paní učitelku 

napadlo, že bychom mohli poprosit organizaci SEVER (Středisko ekologické 

výchovy a etiky Horní Maršov), která podporuje takovéto projekty. Čekali jsme 

asi dva dny, pak přišla paní učitelka, že by nás teda podpořili. Pak jsme 

přemýšleli, až jsme přišli na to, jak vydělat peníze na ochranu pralesa. Vymysleli 

jsme, že budeme dělat křížaly a vyrábět mýdla. Spolužáci donesli jablka a my 

dělali křížaly, pomáhaly nám i jiné třídy. Dělala se i mýdla při výtvarných 

činnostech. Také k nám přijeli ředitelé z jiných škol, tři žáci jim prezentovali náš 

projekt. To se jim povedlo, protože se vybraly nějaké peníze a ředitelé si to 

chválili. A pak na vánočním stromku jsme připravili stánek z našimi produkty, 

které jsme prodávali. Prodalo se toho dost a po vánočním stromečku jsme 

dostali i nějaké peníze od lidí z Radvanic. No a za ty peníze jsme měli v plánu 



podpořit opičky v pralese a přispět na fotopast, aby nám posílali videa. Ale 

podpora pralesa v Indonésii byla problematická, tak nám nabídli, že můžeme 

podpořit jaguáry na Kostarice. No a to se nám líbilo, takže jsme to přijali. Teď už 

jsou peníze poslány a čekáme na certifikát a videa z fotopastí. 

                                                                                                                 Martin Krajniak 

 

A jak to vidím já? 

Jsem velice ráda, že se nám projekt vydařil, dokázali jsme spolupracovat a snad 

i poukázat na problém, který se týká každého z nás.  

Moc děkuji žákům, kolegům, vedení Obce a všem radvanickým občanům, kteří 

nás v našem snažení podpořili. Vaší pomoci a podpory si velmi vážíme!  

                                                                        Za ZŠ a MŠ Radvanice Iljana Jirmanová 

Projekt je podpořen z programu Evropské unie Erasmus+ 

 

 

 


