NAJVÄČŠIA
SVETOVÁ
LEKCIA

Čas
45 min.

Vek
8-14 rokov

Nemrhaj tým!
Nájdi veciam nové využitie

Aktivita v rámci projektu SAMRS/2019/RV/1/2 Globálne a
rozvojové vzdelávanie ako súčasť programu Škola priateľská k
deťom,“ financovaného z prostriedkov SlovakAid.

Výsledky učenia sa
• Žiaci sú schopní porozumieť výrazu “udržateľný”
• Žiaci sú schopní rozpoznať, ktoré zo zdrojov sú obnoviteľné a neobnoviteľné
• Žiaci sú schopní vyrobiť si vlastnú Tee-Tote tašku

Potrebný materiál
• Staré tričká
• Nožnice (ideálne pracovné nožnice)
• Umývateľné pracovné fixky

Kľúčové slovíčka
Zdroje, udržateľný, ochrana klímy, delenie sa, zmena účelu

Prehľad aktivity
1. Žiaci môžu diskutovať o tom, ako využívame zdroje v každodennom živote. Čo robíme, keď ich nie je dostatok a
ako sa o ne delíme s ostatnými,
2. Žiaci sa môžu zamyslieť nad tým, čo rozumejú pod výrazom “udržateľný” a vyrobiť si vlastnú Tee-Tote tašku.
3. Žiaci môžu pozorovať ako výroba Tee-Tote tašky takisto môže prispieť k ochrane klímy a dosiahnutiu
Globálneho cieľa 13 (Ochrana klímy). Môžu sa zamyslieť nad tým, koľko plastových tašiek takto ušetria.

Vďaka UNICEFu v Jamajke za Tee-Tote obrázky. Sledujte ich na instagram @teetotesJa Viach ich príspevkov
nájdete tu: www.instagram.com/p/Bvo6570FuEW/?igshid=1128wo60x1ur4
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Krok 1: Ako využívame naše zdroje?

min.

Poznámka: jedno úžasné video, ktoré vysvetľuje udržateľný rozvoj je dostupné v Angličtine tu:
vimeo.com/144354623
Začnite konverzáciu tým, že sa opýtate žiakov, ako využívame jednotlivé veci v triede? Napríklad nožnice, farbičky,
knihy. Čo robíme, ak ich nie je dostatok? Rozdeľte ich do skupín, každej skupine dajte jeden predmet nech sa
zamyslia nad tým, ako sa využíva. Umožnite žiakom diskutovať vo dvojiciach.
Následne sa žiakov opýtajte: “Používame viac zdrojov, než potrebujeme?”
Požiadajte žiakov aby brainstormovali. Jeden z príkladov môže byť jedlo: Mrháme nejakými potravinami? Ak áno, čo
sa s nimi stane, ak ich nezjeme?
Oboznámte ich so slovom “udržateľný”. Počuli už toto slovo? Vedia čo to znamená?
Udržateľný: schopný dlhodobého používania.
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Krok 2: Návrat k lokálnej výrobe - urobte si Tee Tote tašku

min.

Skôr ako začnete, pozrite si TeeTotesJa profil na Instagrame, ktorý založili jamajskí študenti, aby šírili odkaz
TeeTotes hnutia! Taktiež si môžete pozrieť toto krátke video o študentoch, ktorí vysvetľujú ako takú tašku spraviť tu:
https://www.instagram.com/p/Bvo6570FuEW/
Vysvetlite študentom, že spôsob života, akým žijeme teraz, zhoršuje klimatickú zmenu. My ako ľudia máme zlozvyk
použiť niečo raz a potom to zahodiť. Napadá študentov nejaký príklad?
Taktiež je veľmi dôležité začať prehodnocovať, ako využívame naše zdroje na zemi, aby sme sa uistili, že ochránime
svoj život a taktiež životy zvierat a ďalších tvorov, ktoré túto zem zdieľajú s nami.
Využívajú žiaci nejakú vec inak, ako na čo bola pôvodne určená? Majú nejaké príklady takého viacnásobného
využitia? Oboznámte ich s konceptom Tee-Tote tašky. V závislosti od toho, koľko tričiek máte k dispozícii, rozdeľte
žiakov do skupín a nechajte ich, aby si urobili Tee-Tote tašky.Tuto je jedno krátke video, ktoré sa ľahko sleduje.
Pustite si ho so žiakmi, aby vedeli, do čoho idú: www.youtube.com/watch?v=awf6FmeGMK0
Pozrite si Prílohu 1 s inštrukciami ako si vyrobiť Tee-Tote tašku. Žiaci si môžu svoju tašku pokresliť farbami na textil.
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Krok 3. Odhadnite dopad

min.

Akonáhle sú tašky hotové, prepojte túto aktivitu s globálnymi cieľmi. Ako nám vyrábanie Tee-Tote tašiek pomohlo
urobiť pozitívny krok k priblíženiu sa k naplneniu Globálneho cieľa 13 - ochrana klímy?
Opýtajte sa žiakov, ako by mohli použiť svoje Tee-Tote tašky. Koľko plastových tašiek si myslia, že tým mesačne
ušetria? Požiadajte žiakov, aby urobili rýchly odhad toho, koľko plastových tašiek normálne používajú.
Majú žiaci iné kreatívne nápady ako by mohli znova použiť staré šaty alebo materiály?

Krok 4: Radi vidíme mladých ľudím ako motivujú ostatných!
Radi vidíme, že žiaci sa snažia o dosahovanie globálnych cieľov! Zdieľajte fotky vašich Tee-Tote tašiek na našich
sociálnych médiách a šírte túto myšlienku ďalej. Označte pri zdieľaní @TheWorldsLesson.
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Príloha 1: Inštrukcie ako si vyrobiť Tee - Tote tašku
1. P
 revráťte tričko.

2. O
 dstrihnite rukávy. Pokúste sa strihať čo
najrovnejšie! Tieto ramenné popruhy budú slúžiť
ako ušká vašej Tee-Tote tašky.

3. Ď
 alej odstráňte golier.

4. Teraz rozstrihajte spodok na malé pásiky. Urobte ich
približne 7,5 cm dlhé a 1,5 cm vzájomne od seba
vzdialené.

5. Akonáhle ste ich postrihali, zviažte konce každých dvoch
susedných pásikov do uzlov.

6. Aby ste zabránili prípadným dierkam, zviažte susedné
uzly.

7. P
 otom uviažte dvojitý uzol na každom konci, aby
držali zviazané.

8. N
 apokon tričko znova obráťte lícom navrch.
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