
  EKODÍLNA 

18. 11. 2014 

Blíží se rozsvěcení Vánočního stromu v Libverdě, a to pro nás znamená možnost předvést připravené 

vystoupení plné básniček a písniček, ale i prezentovat a prodávat naše výrobky. A abychom tam měli 

vůbec co prodávat, proběhla tento den tradiční ekodílnička. 

Při ní jsme se rozhodli využít materiály, které by 

jistojistě putovaly do kontejnerů na tříděný odpad. 

Pod našima rukama z nich však vznikly moc krásné 

předměty. Vytvořili jsme si 4 pracovní místa, kde jsme se 

průběžně vystřídali všichni. Na prvním z nich jsme využili 

prázdné skleničky od marmelád, kečupů a 

přesnídávek. Za pomocí krepového papíru a vánočních 

prostříhaných papírových tvarů vznikly krásné 

lucerničky. Ty zajisté navodí tu správnou vánoční 

atmosféru.  

Dalším tvořícím místem byla dílna, kde pod našima rukama 

vznikaly krásné květníky. Zde jsme využili starých dlaždiček. 

Střepy jsme různě kombinovali, lepili, tak aby vznikla zajímavá 

mozaika. Byla to titěrná práce, ale výsledek úžasný.  

Ve třetí dílničce jsme využili dřevěných špátlí, které tvořily podklad 

pro nalepení zdobných ubrousků, vznikaly tak pěkné obrázky na 

zavěšení. Ti rychlejší pak ještě využili roliček od toaletního papíru a 

vypomohli s výrobou adventního kalendáře. Kdy z roliček tvořili 

roztodivné kapříky. 

A na posledním místě jsme využili starých mýdel. Ty jsme objevili 

v jedné ze skříní. A protože jsme začali používat mýdla tekutá, tak 

jsme se rozhodli, že by byla škoda je nějakým způsobem 

nevyužít. A tak jsme je nastrouhali, s troškou vody rozehřáli a 

vlévali je do připravených formiček, nebo z nich vykrajovali 

mýdla ve tvaru rybiček, sněhuláků, zvonečků a hvězdiček. Do 

některých jsme přimíchali i levanduli z naší zahrádky. 

A jak se nám naše výrobky povedly se můžete přesvědčit 

v pátek 28. 11. 2014 při rozsvěcení vánočního stromu 

v Libverdě. A pokud se vám něco bude líbit, určitě si to kupte. 

Jistě tím potěšíte sami sebe nebo vaše blízké.  

Ekotým – Základní škola Lázně Libverda 



 

 

 

 


