
Severní a Jižní Amerika, Antarktida, Euroasie, Afrika a 

Austrálie je šest kontinentů tvořících pevninu na Zemi. 

V roce 1985 si ale lidé poprvé všimli, že se začal v Tichém 

oceánu formovat další velmi zvláštní kontinent. Jde 

o obrovský plovoucí ostrov, který v současnosti dosa

huje už přibližně rozměrů Francie (naše republika by 

se do něj tedy vešla 8x). A i nadále se rozrůstá. Tento 

ostrov už je tak veliký, že se mu proto začalo přezdívat 

Sedmý kontinent. A je celý tvořený odpadky!

Co mohu 
dělat pro snižování 

tvorby odpadů:

•  Používat věci vícekrát 

(keramický hrníček místo 

jednorázových plastových 
kelímků)

•  Půjčovat si věci, které 
nepotřebuji často (není 

potřeba kupovat stan kvůli 

týdennímu výšlapu do hor)

•  Pořizovat si věci z lépe 

rozložitelných materiálů 

(místo fixů malovat dřevěnými 
pastelkami)

•  Opravovat věci (raději nechat 

vyměnit na penálu rozbitý 

zip než kupovat nový)
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Odpadky se do oceánu dostávají převážně z řek, které je do svého 

toku nasbírají při cestě pevninou. Protože si lidé zvykli používat těžko 

rozložitelné plasty, začal se odpad v oceánu hromadit. V tomto článku vám 

přinášíme několik nápadů, jak vyrobit z nepotřebných věcí užitečné, abyste 

alespoň maličkým dílkem mohli přispět ke snižování tvorby odpadů 

a zpomalit rozrůstání děsivého Sedmého kontinentu.

Víte, že...?
... existuje obchod, který snižuje tvorbu odpadu tím, že prodává zboží jen do donesených nádob http://bezobalu.org… se odhaduje, že zhruba 80 % odpadu lze znovu použít... se každý rok v ČR koná akce Ukliďme Česko http://www.uklidmecesko.cz... spoustu tipů, jak s oddílem snížit tvorbu odpadu,        nalezneš v Globáním kompasu www.globalnikompas.cz      ... ti v této oblasti poradí i tvoje stezka v části       „šetrné chování“

										Sedmý	

kontinentzastavme

										novinový	košík

    Budeme potřebovat: staré noviny, lepidlo, nůžky, pravítko, tužku

Na noviny si narýsujeme asi 2 cm pruhy. 

Vystřihneme je a poté překládáme podle

obrázku.  Protože je novinový papír tenký, 

použijeme raději pro větší pevnost více 

pruhů najednou. Pokud se pruhy papíru 

někde rozjíždějí, můžeme si pomoci 

lepidlem. Když bude košík upletený, 

stačí volné konce přilepit a odstřihnout. 



rukodelka rukodelka

Prírodní	
krmítko	
pro	ptácky
Budeme potřebovat: 
2 pomeranče, rovný proutek, 
drátek, provázek, krmení pro  
ptáčky

Oba pomeranče rozkrojíme tak, 
aby vznikly dvě mističky. Dužinu 
vydlabeme lžící. Proutek rozlomíme 
na jeden delší a dva kratší kusy, 
každému proutku uděláme nožem 
špičku. Napíchneme pomeranče 
podle obrázku. Pokud by se krmítko 
viklalo, proutky k sobě připevníme 
drátkem. Nakonec přivážeme 
provázkové poutko na zavěšení. Teď 
už zbývá jen krmítko pověsit na nějaký 
stromek před klubovnou a nasypat 
ptáčkům krmení.

ZDROJE: https://en.wikipedia.org/wiki/
Great_Pacific_garbage_patch
Připravila: Dulka a Kikoku

Tento projekt byl realizován s fi nanční podporou 
Evropské unie. Obsah této stránky je zcela na 
odpovědnosti Junáka/NaZemi a jako takový 
nemůže být považován za stanovisko Evropské 
unie.  Projekt byl též podpořen z prostředků 
Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci 
Programu zahraniční rozvojové spolupráce.

		Stylová	taška
Budeme potřebovat: staré tričko, nůžky
Tričko z netřepivé látky položíme na 
rovnou plochu,ustřihneme mu rukávy 
a prohloubíme výstřih, Jak je ukázáno 
na obrázku. Hloubka nového výstřihu 
bude určovat délku uší vyráběné 
tašky. Spodní část trička pak 
nastříháme na třásně dlouhé 
asi 10-15 cm. Protilehlé třásně 
svážeme a vytvoříme tím 
pevné dno. Nápaditý modní 
doplněk v letním stylu 
je hotový za pár 
minut, a to 
úplně bez 
šití!
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