
Projekt – „Den proti vandalismu“ 

 

Dne 30. 11. 2011 proběhl na naší škole projekt s názvem „Den proti vandalismu“. Jeho 

cílem bylo žáky nejen seznámit s tím, co to vandalismus je a jaké jsou jeho nejčastější projevy 

a důsledky, ale také jim pomoci si uvědomit, že oni sami ve škole takové věci provádí a že 

finanční škody v takových případech jsou pro školu nemalé.  

První hodinu proběhla v každé třídě diskuse na téma co to vlastně vandalismus je, od čeho je 

název vandalismus odvozen, jaké jsou jeho nejčastější projevy a jaké důsledky pro společnost 

samotný vandalismus má. Výstupem této aktivity byly velmi zdařilé plakáty, které se stanou 

po určitý čas výzdobou školní chodby. Na závěr žáci obdrželi anketu, která byla anonymní a 

která se týkala probíraného tématu.  

 



 

 



 

 



Druhou a třetí hodinu začal „lov fotek“. Každá třída se vydala se svým třídním učitelem do 

Vratimova, aby „nalovila“ co nejvíce fotek s projevy vandalismu v naší obci. Pro mnohé bylo 

překvapením, v jak velké míře je v naší obci rozšířeno psaní sprejem na stěny domů, dveře 

sklepů, dopravní značky, dětské klouzačky, vrata garáží…a dalo by se jmenovat dál a dál. Po 

návratu proběhla v každé třídě prezentace fotek, které byly nafoceny, a žáci také shlédli 

připravenou prezentaci, která se zabývala tím, jak se vandalismus projevuje v naší škole. Od 

rozsypaných košů ve třídách, poškrábaných židlí, pomalovaných lavic, nalepených žvýkaček 

pod lavicemi až po malby na stěnách….. 

Poslední hodinu se žáci jednotlivých tříd věnovali různým činnostem – šestá třída výtvarně 

zpracovávala téma vandalismus, sedmé třídy odstraňovaly „malby“ na svých lavicích a 

židlích, stejně jako třída 8. B. Třída 8. A malovala prostory šaten (jednalo se o dokončení 

projektu započatém v minulém školním roce). Devátá třída se zase věnovala sběru odpadků 

okolo školy. Cílem těchto aktivit především bylo, aby si žáci uvědomili, že způsobit škodu je 

otázkou pouhé chvilky, ale její odstranění trvá mnohem déle.  
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