Co se do zpravodaje nevešlo
Učení nemusí být jenom mučení
„ Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha. “ Lucius Annaeus Seneca
Měsíc březen byl v minulosti měsícem knihy, pak
několik let po sobě měsícem internetu a nyní byl
vyhlášen měsícem čtenářů. Určitě správná
volba, než totiž začne být venku opravdu jen a
jen krásné počasí, hodí se „zalézt za kamna“, vzít
si hezkou knížku a číst a číst.

března společně celou noc? Nese
název Noc s ………………………………………
Pokuste se tedy splnit prémiový
domácí úkol, který byl zpracován
podle metodického portálu rvp.cz
(SOTOLÁŘ, Zdeněk- Pohádkový král).

V březnu pořádají každoročně knihovny, školy i
školky po celém světě akci, která nese jméno
spisovatele, kterého znají určitě malí i velcí čtenáři.
Uhádnete, s kým děti tráví každý rok na konci

Zapojte se do nové soutěže, ve které
učení nemusí být jenom mučení.

Milé čtenářky a mladí čtenáři,
staňte se na malou chvíli detektivy. Pátrejte, hádejte a hledejte souvislosti. Můžete využít i nápovědu. Pokud si
nebudete vědět rady, poproste nějakého dospěláka, určitě vám pomůže. Takové pátrání může být i zábava.
Pátrat by mohla celá rodina, vždyť společně strávené chvilky jsou nezapomenutelné. Přečtěte si následující
řádky a zkuste najít správné odpovědi na zadané otázky. Dozvíte se mnoho zajímavostí o spisovateli, který má
přezdívku „ pohádkový král“ a čtením a hledáním se naučíte i mnoho věcí, které využijete nejen ve škole.
Narodil se 2. dubna v roce, kdy na Moravě proti sobě bojovali tři císařové. V malém domku obýval společně
s maminkou a tatínkem jednu jedinou světničku. V ní byste našli jen lůžko, sklápěcí lavici a verpánek. Byli velmi
chudí, a když tatínek zemřel, musel přestat chodit do školy a šel pracovat do továrny. Později se do školy sice
vrátil, ale učení mu moc nešlo. Studoval v hlavním městě Kodani. Měl veliké štěstí, protože dostal štědré
stipendium, a mohl tak procestovat křížem krážem celou Evropu.
Nejvíc ze všeho ho odmala bavilo psaní. Na rozdíl od bratří Grimmů pohádky nesbíral, ale sám pohádkové
příběhy vymýšlel. Takovým pohádkám se říká umělé (autorské). U každé takové pohádky známe totiž jméno
autora.
Znáte z fotografií, obrázků nebo filmů malou dívku, která sedí na velkém kameni nad mořem? Sedí a vyhlíží
pozemského prince, kterého tolik miluje, že je pro něj ochotná snášet i hodně bolesti! Pochází z chladného
severu, proto v jedné jeho pohádce bojují dvě statečné děti, Kaj a Gerda, proti kruté královně, jejíž polibky byly
studenější než led.
Když umřel, na pohřeb mu přišel i král Christian IX. V ten den byl v celé jejich zemi vyhlášen státní smutek.
Hledejte tedy správnou odpověď:
Jak se spisovatel jmenuje?
Ve kterém roce se narodil?
Podle čeho poznáš, čím byl jeho tatínek?
Ve které zemi žil?
Jak se jmenují pohádky, o kterých je v textu řeč?
Namaluj, jak si představuješ palác ledové královny (zapojit se mohou i malí nečtenáři, kterým mohou pomoci
starší sourozenci nebo rodiče).
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Pokud se vám hledání souvislostí a pátrání líbilo,
zašlete svůj obrázek paláce ledové královny i se
svými odpověďmi na adresu Dobřejovický
zpravodaj, Na Návsi 26, Dobřejovice 251 01 nebo
obrázek a odpovědi naskenujte a pošlete
elektronicky na adresu zpravodaj@dobrejovice.eu
do 25. 4. 2016. Vše označte

jménem a příjmením soutěžícího, připište adresu a
věk soutěžícího školáka nebo předškoláka a
počkejte na vyhodnocení, které najdete
v červnovém zpravodaji i se správným řešením.
Výherci budou odměněni (zapojit se mohou i malí
nečtenáři, kterým mohou pomoci i starší
sourozenci nebo rodiče).

Dobrý den,

Zbylé oblečení, které u nás už nelze využít,
dodáváme zpracovatelům, kteří umí zrecyklovat
téměř vše, co se do kontejnerů dostane. Je důležité
mít partnery na zpracování opravdu všech složek
textilního odpadu. Jen tak nic neskončí na
skládkách.
Z prodeje tohoto zbytkového textilu dlouhodobě
podporujeme další organizace, které ke své
činnosti více potřebují peníze než použité oblečení.

rádi bychom Vás informovali o projektu Potex –
sběr použitého textilu. V loňském roce 2015 se
nám podařilo z odpadového toku odklonit
1.679.250 kg textilu. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem občanům, kteří se do projektu
zapojili.
Určitě vás zajímá, co se se sesbíraným textilem
následně děje.

Patří mezi ně například:

Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno do
skladu, kde se dále zpracovává.
Každý týden připravujeme oblečení na míru pro 4
organizace. Vždy jim dodáváme jen to, co v danou
chvíli potřebují (např. nyní je akutní potřeba
zimního oblečení). Od organizací dostáváme
pravidelně zpětnou vazbu k darovanému textilu a
dle jejich instrukcí upravujeme skladbu
vytříděného oblečení.
Oblečení připravujeme pro:
1. Naději – stará se o osamělé a lidi bez domova
2. Centrum sociálních služeb Praha – stará se o
osamělé a lidi bez domova
3. Progressive – pracuje s drogově závislými a
zabývá se prevencí drog
4. Společnou cestou – poskytují služby a ubytování
matkám a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé
životní situaci.
Celkově jsme těmto organizacím poskytli 3.000 kg
vytříděného textilu.
S výše uvedenými organizacemi spolupracujeme již
několik let.
Týdně vytřídíme cca 750 kg oblečení. Oděvy
třídíme ve 3 lidech, ve svém volném čase, bez
nároku na odměnu.

1.Klokánek Chabařovická – péče o děti a mladistvé
2. Pomocné Tlapky – výcvik asistenčních psů pro
nevidomé nebo tělesně postižené
3.Pro-Contact – podpora vzdělávání dětí v Africe
4.Linka bezpečí – pomoc dětem a mladistvým v
obtížných chvílích jejich života
5. Kapka Naděje a další
V loňském roce jsme přispěli celkem 460.000,- Kč
našim partnerským organizacím.
Na závěr bychom vám tedy ještě jednou rádi
poděkovali za spolupráci, protože bez té bychom
v tomto projektu nemohli pokračovat.
Velmi se těšíme na další spolupráci.
POTEX Team

Patroni:
„Každý kousek oblečení, který vhodíme
do kontejneru na textil, dostává další
život a také pomáhá! To je ono, to mě
baví, vidím v tom vyšší smysl, a proto
podporuji projekt POTEX!“
Saša Rašilov
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