CIRKUSY JINAK
Náš projekt byl zaměřen na problematiku se zvířaty v cirkusech. Společně jsme
probrali otázku drezury a poškozování zvířat majiteli a vychovateli.

1. DEN
Na prvním projektovém dnu jsme se sešli a nejprve jsme si řekli o čem vlastně tento
projekt je. Také jsme vyjádřili naše názory o tom co se děje a nějaké věci, co už o tomto
tématu víme. Seznámili jsme se s organizací „Cirkusy bez zvířat“ a zjistili, o co se snaží a jak je
můžeme podpořit. Začali jsme přemýšlet nad vytvořením prezentace o našem projektu a nad
jejím obsahem. Na závěr jsme vytvořili dva plakáty, kde jsme vyjádřili naši podporu pro tuto
záležitost, společně se vyfotili a poslali ji na stránky „Cirkusy bez zvířat“.

2. DEN
Na začátku druhého dne jsme si prohlédli začátek prezentace a řekli jsme naše
názory, co se nám líbí a nelíbí a co bychom tam udělali dál. Po předešlé dohodě jsme vybrali
peníze a podepsali petici na podporu předem zmíněné organizace. Poté jsme zase vedli
diskuzi na toto téma a pustili jsme si pár videí o tom, co se doopravdy v cirkusech děje. Také
jsme si přečetli výpovědi několika bývalých pracovníků cirkusů o jejich zkušenostech, a proč
se rozhodli tuto práci opustit.

3. DEN
Třetí den byl náš nejakčnější. Po domluvě jsme se rozhodli navštívit ZOO v Liberci. Po
projití celé ZOO jsme cestou zpátky mluvili o tom, jestli jsou ZOO prospěšné nebo ne, co se
nám na tom líbí a nelíbí, čím jsou zvířata omezována ale také, na co jsou ZOO dobré a v čem
pomáhají. Našimi poznatky a fotkami ze ZOO jsme zase doplnili prezentaci.

4. DEN
Finální projektový den byl prezentační. Ráno jsme se sešli, domluvili jsme se kdy se
bude prezentovat a přednášející si vyzkoušeli jak to udělají. Nakonec byly tři prezentace a
pokaždé jsme měli poměrně velkou návštěvnost, přišli jak studenti, tak i nějací učitelé. Po

každé prezentaci měli posluchači několik otázek, které byly s radostí odpovězeny. S účastí a
spoluprací jsme byli všichni velmi spokojeni.

