Ohlasy – úvahy po přednášce Korálové útesy v Odrách 24.5. 2019
1. žákyně 9. třídy (neupraveno)
„Pytláctví, rybolov, vycpaná zvířata a mnohé další je podle mě hřích,
který není řádně trestán. V dnešní době jsme přeci na úrovni, kdy
jsou zvířata součástí rodin. Psi, kočky, ptáci, ještěrky – vše, co si jen
dokážeme představit.
Na co kožešina z medvěda? Chcete před ostatními vypadat jako něco
víc? Raději se seberte a běžte pro tu přírodu něco udělat. Sbírat
odpady z lesa, pláží, nebo přispívat dobročinným organizacím, jako
třeba Greenlife nebo Bluelife. Teprve poté vás lidé budou mít za
opravdové hrdiny.
Možná si říkáte, že je problém v těch lidech, kteří zvířata loví. Ale ve
skutečnosti je problém v nás. To my je podporujeme. Zamysleli jste se
někdy nad tím? Stěžujete si na rybolov, ale sami ryby jíte. Stěžujete si
na kácení lesů a pralesů, ale kupujete výrobky s palmovým olejem,
kvůli kterému se pralesy kácejí.
Lidé by měli začít u sebe a potom tu myšlenku šířit dál. To je můj
názor.“
Vendula Juřicová 9.A ZŠ Odry, Pohořská
2. „Zúčastnila jsem se přednášky Korálové útesy občanského
sdružení Prales dětem. Přednáška mě velice zaujala. Opravdu mě
naštvalo, když jsem zjistila, že se u nás v ČR tráví zvířata jedem
Karbofuran – dravci, medvědi, psi, ptáci a postiženi mohou být i lidé.
Vůbec jsem o tom nevěděla. Mohla bych s tím nějak pomoct? A jak?
Co se týká korálových útesů, tak polovina je mrtvých nebo umírá a to
je hodně špatně! Na vině je oteplování mořské vody, hromady plastů
v mořích a rybolov pomocí vlečných rybářských sítí.
Hrozně ráda bych v budoucnu pomohla. Když nebudu moct být tam
(Indonésie) fyzicky, tak třeba aspoň finančně.
Přednášku jsem si opravdu užila.“
Veronika Juřicová 9.A ZŠ Odry, Pohořská

3.
„V naší škole proběhla 24.5. 2019 přednáška o Korálových útesech.
Dozvěděl jsem se, jak nadměrný rybolov a odpad v mořích zabíjí
nejen běžné, ale i ohrožené živočichy. Bez těchto mořských živočichů
nemohou žít ani korálové útesy.
Na přednášce jsme byli poučeni o tom, jak můžeme také pomoci.
Podle mne by bylo ale lepší, dát tyto informace také dospělým lidem.
Myslím, že rodič spíš přemluví své děti, než děti rodiče. Také by bylo,
místo sezení a poslouchání co a jak, lepší něco dělat, například jít
sbírat odpad.“
Juraj Hrčiak 9.A ZŠ Odry Pohořská

Mladším žákům jsem dala těchto 5 otázek, ke kterým se měli
vyjádřit.
1/ Co se ti během celé přednášky o Korálových útesech líbilo?
2/ Co se ti nelíbilo?
3/ Co tě překvapilo?
4/ Co tě znepokojuje?
5/ Co můžeš udělat ty pro životní prostředí?
A/ Žákyně 7. tř. ZŠ Odry, Pohořská
1. Líbilo se mi, jak to umí podat, že to člověka pohltí a člověk dostane
pocit, že pro to může tolik udělat.
2. Není nic, co by se mi nelíbilo. Vždy se mně jejich besedy líbí a dají
mi něco do života a ještě víc mně dají inspiraci jim přispívat.
3. Překvapila mně ta prezentace o jedu v ČR.
4. Znepokojuje mě tolik plastů v oceánech a tím pádem i v rybách.
Proto jsem hned po prezentaci s pomocí mamky z domu, co nejvíce
to šlo, vymýtila plasty.
5. Je toho hodně, co pro přírodu můžeme dělat. Jako děti si můžeme
přestat kupovat různé čokolády s palmovým olejem nebo přestat

nosit nákup v igelitkách (sáčcích) a třeba si donést pletenou tašku.
Rodiče přemluvit, aby (pokud možno) nakupovali v bezobalovém
obchodě, který je i v našem městě.
B/ žák 8.A ZŠ Odry Pohořská
1. Líbila se mi celková prezentace a odborné vysvětlení tématu
hlavním prezentátorem.
2. Uvítal bych trochu větší prostor na případné dotazy.
3. Překvapilo mě trávení orlů v České republice.
4. Znepokojují mě lidé, kteří ví, že dělají něco špatného, co za pár
desítek let zničí přírodu pro další generace!
C/ žákyně 8.A ZŠ Odry Pohořská
1. Líbil se mi jejich zájem o přírodu a to, že se o to starají a můžou
nám říct informace.
2. Nelíbilo se mi, že nám nedávali nějaké otázky.
3. Překvapilo mě, když mluvili o jedu Karbofuran, protože jsem
nevěděla, že jsou lidé taková zvířata a zabíjí takhle další tvory!
4. Znepokojuje mě zabíjení a týrání zvířat. Pokaždé někde na
internetu najdu video např. jak se chlubí chlap,že podřízl hlavu
velbloudovi pro nic za nic, nebo ubije psa k smrti. Je to smutné!
5. Chtěla bych třídit odpadky a zapojit se do facebookové stránky
„Uklízíme Odry“. A až budu velká, přispěju nějaké peníze na fotopasti
do Green Life.

