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V pátek 2. června proběhla v učebně V3P2 videokonference s vědeckou pracovnicí a oceánografkou 

Professor Jane Lubchenko – profesorkou oregonské university ve státě Oregon/USA, která se setkala 

se studenty středních škol v New Yorku v rámci programu Pioneers in Science. S tímto programem už 

pracujeme od roku 2014 a v minulých letech jsme měli možnost  dotázat se přímo kosmonautů a 

astronautů. V letošním roce se Matěj Brož, student 1.A ptal na toto:  

The oceans are changing into a landfill. Plastic is common in fish and bird bodies. More than 

8 million tonns of plastic waste are brought to the oceans each year. Every year, ordinary 

Europeans consume an average of 11,000 microplast particles and therefore the carcinogens. 

Is there any chance to slow down this threat both for the environment and for the humans in 

the future? (Oceány se mění na skládku. Plast je v tělech ryb a ptáků běžný. Do oceánů se 

každoročně přivádí více než 8 milionů tun plastového odpadu. Každý rok běžní Evropané konzumují v 

průměru 11 000 částic mikroplastů, a tedy i karcinogeny. Existuje nějaká šance zpomalit tuto hrozbu 

jak pro životní prostředí, tak i pro lidi v budoucnu?) 

QUOTES BY JANE  
 in knowing that social change can happen very rapidly once a tipping point is reached, that 

young people are bringing new passion and creativity to the issue, and that climate change is 
being seen increasingly "I worry about oceans becoming more corrosive, decimating both 
fisheries and coral reefs. Oceans have already become 30 percent more acidic since the 
beginning of the Industrial Revolution; if business-as-usual carbon emissions continue, 
oceans are likely to be 150 percent more acidic by the end of this century. Yikes! I take heart 
as the moral issue it is." 
New York Times Interview, September 22, 2014  

 Z této příležitosti, stát se součástí  videokonference  na takovouto dálku, máme obrovskou 
radost a daří se nám propojit mezi sebou i předměty (Fy – díky zájmu S. Poddaného, M- 
J.Vančury a Aj – J.M . Svejdy  a H. Dědkové)  školu reprezentovali dva studenti  -  Matěj Brož 
z 1.A a Anička Jandová ze 2.B 

 

 


