
II.

Lekce

Motto:

Myslíš-li na rok, zasej rýži, 
myslíš-li na generaci, zasaď strom, 

myslíš-li na mnoho generací, vzdělávej lidi.
 

(čínské přísloví)





Facebook 
aneb vliv sociálních sítí

Strana 13



Strana 14



CÍL:

ČAS:

POMŮCKY:

DOPORUČENÍ:

PŘEHLED AKTIVIT V LEKCI:

 Tato výuková hodina si klade za cíl poukázat na stinné stránky sociálních sítí. V České republice 
mezi sociálními sítěmi jednoznačně dominuje Facebook, na jehož příkladě je také celá hodina postavena. 
Počítá se s tím, že téměř všichni studenti mají založený účet na Facebooku, nicméně hodina je přínosná 
i pro ty, kteří ho nemají, nebo využívají jinou sociální síť. Studenti jsou podněcováni k samostatnému 
myšlení a spolupráci. 

 110 minut.

 Flipchart/tabule, psací potřeby, pracovní listy pro studenty (PL), dataprojektor, projekční 
plocha, přístup k internetu, powerpointová prezentace, připravené video.

 Na začátku výukového bloku je vhodné rozdělit všechny studenty do skupinek (přibližně 
4 až 5 členů), zkrátí se tak čas přesunů během hodiny.

FACEBOOK aneb VLIV SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
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Anketa 10 minut psací potřeby, nakopírované
Uvedení studentů do tématu hodiny, dotazníky (PL 1)
utříbení jejich vlastního postoje k této 
sociální síti a uvědomění si vlastních 
„Facebookových návyků“.

 Brainstorming 15 minut flipchart/tabule
Aktivní zapojení studentů do práce,

 strukturalizace problému – kladné 
a záporné stránky Facebooku.

 Video 25 minut dataprojektor, projekční 
Vizualizace hlavních problémů plocha, připojení k internetu,
Facebooku na příkladu oblíbeného připravené video
amerického seriálu. Následná diskuze.

 
PŘESTÁVKA 

Práce s texty 35 minut nakopírované texty pro
Skupinová práce, samostatné čtení každou skupinu (PL 2–6)
jednotlivých příběhů a problémů 
souvisejících s Facebookem, 
identifikace podstatného a předání 
nových informací spolužákům. 
Následná diskuze celé třídy.

 
Powerpoint 25 minut dataprojektor, projekční 
Informace o Facebooku a návod na plocha, powerpointová 
zodpovědné chování ve virtuálním prezentace
světě. 
Konfrontace s návyky studentů 
(viz. anketa), reflexe. 

1. Jak jste na tom vy?

2. Klady a zápory
Facebooku

3. Příběh
ze South Parku

4. Facebook pod lupou

5. Desatero 
o Facebooku

Aktivita Metoda/forma Čas Pomůcky
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1.Jak jste na tom vy ?
Úvodní aktivita « na rozehřátí », kterou je krátká anketa na téma Facebooku, má za cíl uvést studenty 

do tématu. S odpověďmi na většinu otázek se bude dále v hodině pracovat (seznámení se 
se statistickými údaji, analýza negativních dopadů, konfrontace vlastního chování ve virtuálním světě 
s chováním doporučeným apod.) 

Studentům rozdáme dotazníky a ponecháme jim krátký čas na jejich vyplnění. Je třeba studenty 
upozornit, že se jedná o samostatnou práci, která nebude nijak hodnocena ani vybírána. Po vypracování 
si studenti dotazníky schovají, opět s nimi budou pracovat v poslední aktivitě.
1. Kolik je na světě uživatelů Facebooku?
2. Kolik je uživatelů Facebooku v ČR?
3. Kolik má průměrný uživatel Facebooku přátel?
4. Jak často používáš Facebook a kolik tam průměrně strávíš času?
5. Proč používáš Facebook?
6. Kolik máš na Facebooku přátel?
7. Jaké máš zabezpečení na Facebooku?

a. Sdílím vše pouze s mými přáteli.
b. Sdílím vše s mými přáteli a jejich přáteli.
c. Sdílím vše se všemi uživateli Facebooku.

8. Co všechno máš ve svém profilu uvedeno:
a. Telefonní číslo.
b. Datum narození.
c. Adresa.
d. Škola.
e. Zájmy.
f. Odkazy na své další fotogalerie/blogy/osobní webové stránky.
g. Stav (nezadaný/á, ve vztahu...).
h. Ani nevím, nejsem si jistý/á.

9. Potvrzuješ přátelství i neznámým lidem?
10. Vkládáš na Facebook fotky a videa?
11. Označuješ přátele/rodinu na fotkách?

2. Klady a zápory Facebooku
Druhou aktivitou v rámci evokace je zamyšlení se nad kladnými a negativními stránkami Facebooku. 

Nejdříve necháme studenty pracovat v rámci skupiny (cca 5 min) a následně zapíšeme společné nápady 
na tabuli/flipchart. Přehled kladů a záporů ponecháme celou lekci na viditelném místě a průběžně 
do tabulky doplňujeme nové nápady, které vyjdou z dalších aktivit.

 kontakt s přáteli z celého světa * jednoduché 
sdílení fotek a videí * chat * formování zájmových 

skupin * hromadné sdílení informací (nemusí 
  se rozesílat individuální emaily) * jednoduché rozesílání 

pozvánek na akce a možnost jejich aktualizace * 
  snadná a rychlá komunikace * připomínka narozenin *     

obnovení kontaktů s lidmi, které jsme již dlouho
  neviděli * získání informací – přehled o kamarádech, 

    jak se mají, drby * přehled o akcích 
    (koncerty, festivaly, narozeninové 

    oslavy atd.) ztráta času * tvorba závislosti * ztráta 
reálného kontaktu s okolím * mnoho 

nedůležitých informací/spamování * absurdní 
statusy * lehce zneužitelné * nechráníme si 

soukromí * podvodné aplikace/prodávání skupin * 
možnost označování uživatelů bez jejich 

souhlasu * „soupeření“ o více přátel 
→ otevírání soukromí stále 

více lidem

FACEBOOK
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3. Příběh ze South Parku 

Vhodné otázky do diskuze:

4.Facebook pod lupou

MOŽNÁ ŘEŠENÍ:

Video – South Park: epizoda o Facebooku (8:26 minut).

Epizoda je pod svým jménem k dohledání na internetu. Je tedy nutné zajistit kvalitní internetové 
připojení a projekční vybavení. 
Upozorňujeme, že se v seriálu vyskytuje několik vulgarismů a slangových výrazů a že závěr videa je 
nevhodný pro mladší žáky. Doporučujeme zhlédnutí videa před lekcí a případně dřívější ukončení 
projekce (zastavení klipu na 8:26 minut).

Epizoda známého amerického seriálu South Park velmi výstižně poukazuje na stinné stránky Facebooku. 
V několika minutách jsou studentům zábavnou formou předloženy základní problémy sociálních sítí.

Necháme studenty zhlédnout úplnou nebo zkrácenou verzi videa a navážeme diskuzí. Je možné nechat 
studenty diskutovat na dané téma nejprve ve vytvořených skupinách (vhodné pro starší studenty), nebo 
rovnou přejít k celotřídní diskuzi moderované učitelem. 

Studenty vyzveme, aby do přehledu z předešlé aktivity doplnili další negativa/pozitiva Facebooku 
a poté přejdeme k diskuzi o zhlédnutém videu, o pocitech, které to ve studentech zanechalo 
a souvisejících tématech. 

lJak může ovlivňovat Facebook společnost? (Lidé se na něm stávají závislí, distancují se od běžné komunikace, 
lehce zneužitelný → někdo vám může založit účet, aniž byste o tom věděli, závislost na počítačových hrách.)

lProč jste si založili Facebook? Z vlastní iniciativy, nebo protože Facebook má každý a kdo ho nemá, ztrácí 
v kolektivu své postavení? Je pravda, že Facebook je dnes nutností? 

lCo všechno může způsobit informace publikovaná na vaší stránce? V seriálu se jedná o problém 
s neuvedením, že je Stan zadaný. Jaké ostatní konfliktní situace vás v této souvislosti napadají? 

lKolik máte na Facebooku přátel? Domníváte se, že čím víc přátel máte, tím líp vypadáte mezi ostatními? Máte 
na Facebooku za přátele i lidi, které neznáte? Máte za přátele lidi, se kterými se běžně nebavíte (studenty 
z vedlejší třídy apod.)?

lJaké jsou další nástrahy internetu, sociálních sítí a jiných podobných serverů? (Odkaz na závěr seriálu 
a server Chat relate.) 

Tato aktivita přináší studentům spektrum problémů souvisejících s Facebookem. Rozvíjí schopnost 
aktivního čtení (dělat si poznámky, zvýraznit, co je důležité a o čem chce student mluvit), výběru důležitých 
informací, skupinové práce, umění naslouchat a vyjádřit svůj názor.

Každá skupina dostane sadu stejných textů (pracovní listy 2–6). Ideální je jedna kopie pro každého žáka 
ve skupině. Cílem každé skupiny je text důkladně přečíst a připravit si pro ostatní skupiny jeho stručné 
shrnutí. Dále se každá skupina zamyslí, co by – s ohledem na přečtený text – mohla doplnit do přehledu 
kladů a záporů Facebooku z druhé aktivity a jaká doporučení by na základě řešené problematiky dala 
začínajícím „fejsbukářům“. Po představení jednotlivých témat může opět celá třída přejít k hromadné diskuzi 
a vyměnit si názory na jednotlivá témata. 

SEZNAM TEXTŮ VARIANTY ZÁPORŮ MOŽNÁ DOPORUČENÍ

Jak mi Facebook (ne)zrušil profil. Možnost zneužití osobních Neuvádět do profilu příliš
(PL 2) informací. osobních informací.

Šikana/pronásledování. Nepotvrzovat přátelství 
od neznámých osob.

„Fejsbukáři“ mysleli, že pomáhají Manipulace se skupinami, Nevstupovat do skupiny, kterou
Haiti. Nalítli rasistům. (PL 3) podvodné prodávání skupin. si neprověřím.

Šikana učitelů na Facebooku: Šikana. Ctít morální zásady, neponižovat
nadávky i módní policie. (PL 4) ostatní v písemné podobě ani

neuveřejňovat ponižující fotografie 
či videa.
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Vhodné otázky do diskuze:
lSetkali jste se někdy s šikanou na Facebooku? Co si o ní myslíte? 
lJaký na vás udělal dojem článek „Jak mi Facebook (ne)zrušil profil“? Co všechno na sebe prozrazujete na 

Facebooku vy? Zveřejňujete svůj denní harmonogram, kde se nacházíte nebo soukromé informace 
o členech vaší rodiny? Přijímáte za kamarády i neznáme lidi?

lNež se stanete členem nějaké skupiny, pročtete si nejprve všechny její informace? Jak jinak by toto mohlo 
být zneužitelné?

Práce s texty, žáci ZŠ PlumlovPráce s texty, studenti oboru MRS, UP Olomouc

5. Desatero o Facebooku 
Powerpointová prezentace a konfrontace s úvodní anketou.

Poslední aktivita přináší studentům několik zajímavostí ohledně Facebooku a dává návod na 
zodpovědné chování v tomto virtuálním světě. Studenti v ní najdou odpovědi na úvodní otázky z ankety 
a mohou také konfrontovat své dosavadní chování na Facebooku s chováním doporučeným. Cílem této 
závěrečné aktivity je, aby se studenti zamysleli nad svými vlastními postoji k sociálním sítím, nad svým 
chováním a uvědomili si, zda je třeba něco změnit. 

Na konci prezentace jsou uvedeny odkazy na dvě zajímavá videa na serveru Youtube. Jedním je 
písnička o negativním vlivu Facebooku a druhým je asi osmiminutové video studentů o Facebooku 
a realitě, které stejně jako epizoda South Parku obsahuje několik vulgarismů, a proto doporučujeme jeho 
zhlédnutí před hodinou a zvážení jeho promítnutí. 

Prezentace je v poznámkovém aparátu doplněna o podrobnější informace k danému tématu.
V případě dostatku volného času je možné připravit další aktivitu navazující na powerpointovou 

prezentaci. Učitel si připraví několik lístečků s jednotlivými radami o zodpovědném chování ve virtuálním 
světě. Každá skupina si jeden vylosuje (popřípadě dva) a na dané téma sehraje scénku (starším 
studentům můžeme zadat ztvárnění výhradně pantomimicky a ostatní skupinky hádají, o co se jedná). 
I tento způsob je dobrou reflexí dané problematiky.

SEZNAM TEXTŮ VARIANTY ZÁPORŮ MOŽNÁ DOPORUČENÍ

Deset způsobů, jak vám Ztráta soukromí. Neuvádět do profilu příliš
Facebook může zničit život. (PL 5) osobních informací a fotografií.

Chránit si své soukromí zvýšeným 
zabezpečením (kdo může sledovat 
můj status/fotografie apod.).

Soudy stále častěji používají Ztráta soukromí. Neuvádět do profilu příliš 
Facebookové profily. (PL 6) osobních informací a fotografií.
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Užitečné odkazy pro aktualizaci údajů z prezentace či jejich jiné využití v hodině

Ukázka z powerpointové prezentace

http://www.checkfacebook.com/
Celosvětové statistické údaje o Facebooku
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic/last-week#chart-intervals
Facebookové statistické údaje přímo o ČR

Přílohy:

Zdroje:
Texty:

Pracovní list 1: Dotazník „Jak jsi na tom s Facebookem?“
Pracovní list 2: Jak mi Facebook (ne)zrušil profil.
Pracovní list 3: „Fejsbukáři“ mysleli, že pomáhají Haiti. Nalítli rasistům.
Pracovní list 4: Šikana učitelů na Facebooku: nadávky i módní policie.
Pracovní list 5: Deset způsobů, jak vám Facebook může zničit život.
Pracovní list 6: Soudy stále častěji používají Facebookové profily.

lERBEN, Marek. Jak mi Facebook nezrušil profil: Blog - Marek Erben. Blog.iDNES.cz [online]. 13.2.2010 [cit. 2012-02-28]. 

Dostupné z: http://erben.blog.idnes.cz/c/123848/Jak-mi-Facebook-nezrusil-profil.html

lŠTŮSEK, Michal. Fejsbukáři mysleli, že pomáhají Haiti. Nalítli rasistům. Aktuálně.cz [online]. 18.01.2010 [cit. 2012-02-28]. 

Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=658219

lLEHOVCOVÁ-SUCHÁ, Veronika. Šikana učitelů na Facebooku: Nadávky i módní policie. Aktuálně.cz [online]. 

10.02.2010 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=660192

lDAILEY, Kate. Deset způsobů, jak Vám Facebook může zničit život. Britské listy [online]. 22.07.2010 [cit. 2012-02-28]. 

Dostupné z: http://blisty.cz/art/53575.html

lCourts using Facebook profiles as evidence more often. Moments In Time [online]. 11.05.2009 [cit. 2012-02-28]. 

Dostupné z: http://timeinmoments.wordpress.com/2009/05/11/courts-using-facebook-profiles-as-evidence-more-often/

lUse of social network websites in investigation. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001-, 21.12.2011 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z:

http://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_social_network_websites_in_investigations
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Obrázky v prezentaci:

Texty v prezentaci: 

lFile: US Navy 090702-N-6932B The Naval Criminal Investigative Service is the Navy's primary Law enforcement and 

counterintelligence force. jpg. Jason BRUNSON. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001-[cit. 2012-02-28]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_090702-N-

6932B-053_The_Naval_Criminal_Investigative_Service_%28NCIS%29_is_the_Navy%27s_primary_law_enforcement_and 

_counterintelligence_force.jpguselang=cs

lFile: LIGNANO PINETA - Italy.jpg: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LIGNANO_PINETA_-_Italy.jpg?uselang=cs. 

In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-02-28]. 

Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LIGNANO_PINETA_-_Italy.jpg?uselang=cs

lFile: Drunks outside spirit of Speyside festival in 2009. Thefreelancetrader. In: Wikipedia: the free encyclopedia 

[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drunks_outside_spirit_of_Speyside_festival_in_2009.jpg?uselang=cs

lFacebook Makreting, Statistics, Demographics,Reports, and News. Checkfacebook [online]. [cit. 2012-02-28]. 

Dostupné z: http://www.checkfacebook.com/

lTANNER, Lindsey. Doctor Warn About "Facebook Depression" In Teens. CBC Boston [online]. March 28 2011 

[cit. 2012-02-28]. Dostupné z: 

http://boston.cbslocal.com/2011/03/28/doctors-warn-about-facebook-depression-in-teens/

lWEE, Willis. 34 Interesting Facebook Statistics And Facts. Tech in Asia [online]. 2010 [cit. 2012-02-28]. 

Dostupné z: http://www.penn-olson.com/2009/12/02/25-interesting-facebook-statistics-and-facts/

lNAIK, Abhijit. Facebook Addiction. Buzzle.com: Intelligent Life on the Web [online]. 26.09.2011 [cit. 2012-02-28]. 

Dostupné z: http://www.buzzle.com/articles/facebook-addiction.html

lMonitoring sociálních médií: Zjistěte, co si o vás lidé opravdu myslí. Newton media [online]. 2010 [cit. 2012-02-28]. 

Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/monitoring-socialni-site#ukazka-1
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Tak trochu 
jiné cestování
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CÍL:

ČAS:

POMŮCKY:

DOPORUČENÍ:

PŘEHLED AKTIVIT V LEKCI:

 Výuková hodina se zabývá problematikou šetrného cestování, dopravou, etikou cestování 
a představuje studentům nekonvenční způsoby cestování. Má studenty seznámit se základními pojmy 
v oblastech udržitelného cestování – ve smyslu dopravy a cestovního ruchu. Studenti jsou podněcováni 
k samostatnému myšlení a spolupráci. 

 120 minut.

 Flipchart/tabule, psací potřeby, fixy, papíry velkého formátu/flipchart, nakopírovaný materiál 
pro studenty, ostatní pomůcky k výrobě posterů, atlasy světa.

 Na začátku výukového bloku je vhodné rozdělit studenty do skupinek přibližně po 4–5 
studentech; zkrátí se tak čas přesunů během hodiny. 

TAK TROCHU JINÉ CESTOVÁNÍ

TAK TROCHU JINÉ CESTOVÁNÍ

Brainstorming 10 minut Tabule/flipchart. 
Co vás napadne, když Aktivní zapojení studentů do práce,
se řekne cestování… vtažení do tématu cestování.

Práce ve skupině 85 minut Nakopírované pracovní
Cílem je studentům poskytnout listy s cestovní tématikou
nový úhel pohledu na cestování. (PL 1–4) do každé skupiny 
Výstupem je vytvoření „posteru“ (ideálně pro každého 
a prezentace zadané problematiky studenta), papíry velkého
ostatním skupinám. formátu/flipchart, fixy, 

pracovní pomůcky 
pro výrobu posterů.

PŘESTÁVKA 5 minut

Brainstorming 10 minut Tabule/flipchart – seznam/
Doplnění první aktivity Studenti doplní (a předělají)   diagram z první aktivity.

výchozí přehled pojmů souvisejících
se zadaným tématem. V této fázi
dochází k uvědomění si nových
aspektů problematiky. 

Pohybová aktivita 15 minut Seznam výroků.
Utříbení názorů jednotlivců, 
rozvíjení schopností argumentace 
a obhajoby vlastních názorů.

1.Brainstorming I 

2.Když se řekne…

3.Brainstorming II

4. Jaký je tvůj názor?

Aktivita Metoda/forma Čas Pomůcky
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1. Brainstorming
Vyzveme studenty, aby společně vymysleli co nejvíce asociací, které jim při vyslovení slova „cestování“ 

přijdou na mysl. Vše zapisujeme na tabuli/flipchart. Na konci společně vše shrneme a schéma ponecháme 
na viditelném místě po celou dobu lekce. 
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2. Když se řekne…
Tato část lekce představuje studentům zajímavé pohledy na cestování – jeho etické prvky, možnosti 

zmírňování vlastního působení na znečišťování životního prostředí, ekoturistiku apod. Některá témata jsou 
poměrně obsáhlá a mohlo by jim být věnováno více času, než nabízí jedna vyučovací hodina. Cílem této 
lekce ovšem není studenty zavalit pojmy a informacemi, ale nabídnout jim alternativu k běžnému 
cestování a podnítit je k zamyšlení se nad svými vlastními postoji. 

Témata pracovních listů 2 a 3 (Napříč dopravou, A co další generace?) mohou být zařazena i do 
dalších předmětů a následně podrobněji rozpracována. Pro každý pracovní list je v příloze (pracovní list 
5/1–3) uvedeno správné řešení, další rozšiřující informace a možnosti pro další diskuzi, i odkazy na 
rozšiřující literaturu.

Studenty rozdělíme do skupin (cca 4–5 studentů) a každé z nich zadáme jedno téma spolu 
s pracovními listy. Studenti postupují podle pokynů pracovního listu, vypracují jednotlivé aktivity a jako 
výstup vytvoří „poster“ o dané problematice. Následně každá skupina prezentuje ostatním studentům 
svou práci. Vzhledem k vašim časovým možnostem je vhodné zadat maximální délku prezentace.

Každý pracovní list se skládá ze čtyř úkolů: dvě iniciačně-evokační aktivity (v každém pracovním listu 
je použita odlišná metoda), práce s textem s následnou reflexí pomocí skupinové diskuze nad zadanými 
otázkami a na závěr tvorba posteru. Je vhodné nakopírovat pracovní listy pro každého studenta, aby se 
do práce mohli zapojit úplně všichni. Navíc jsou některé úkoly čistě individuální. Je vhodné studenty 
upozornit, aby jednotlivé úkoly vyplňovali postupně, nikoliv na přeskáčku, protože aktivity na sebe 
většinou logicky navazují. 

Je důležité zmínit, že na uvedená témata nemusí existovat jednoznačný názor. Přístupy k zadaným 
tématům (především u tématu „Lidská zoologická zahrada“) se mohou velmi lišit. Cílem této aktivity je, 

Prezentace výsledků skupinové práce,
VOŠ a SPŠ Šumperk

aby se studenti vážně zamysleli nad danou 
problematikou a snažili se najít svůj vlastní názor, 
který si budou následně schopni obhájit. Dále pak 
aby konfrontovali své vlastní chování s ostatními 
spolužáky a s nabízenými možnostmi. Pracovní 
listy mají studentům nabídnout nové pohledy na 
pojem cestování a inspirovat je pro jejich vlastní 
cestování. 

Výroba posterů může být studentům zadána 
i jako domácí úkol nebo může být realizovaná 
v rámci tématické hodiny/dne, například jako 
„Konference cestovního ruchu“ s prezentací 
inovativních přístupů. Forma posterů je ponechána 
čistě na studentech – může jít o výpisky v bodech, 
koláž, komiks apod. na flipchartových papírech, 
nebo o powerpointovou prezentaci, dovoluje-li to 
technické vybavení učebny.

TAK TROCHU JINÉ CESTOVÁNÍ

Výsledek úvodního brainstormingu,
VOŠ a SPŠ Šumperk

Zpracování posteru,
VOŠ a SPŠ Šumperk
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Seznam témat ke zpracování:

Po této aktivitě (nebo před prezentováním jednotlivých skupin) je vhodné zařadit krátkou přestávku.

3. Brainstorming II

4. Jaký je tvůj názor?

Výroky: 

lLidská zoologická zahrada (Pracovní list 1)
lNapříč dopravou (Pracovní list 2)
lA co další generace? (Pracovní list 3)
lCestování za poznáním (Pracovní list 4)

Na začátku tohoto druhého bloku se celá třída vrátí ke schématu z první aktivity. Po získání nových 
úhlů pohledu na problematiku cestování studenti dopíšou další hesla, která je k tématu napadají. Dále 
vytvoří dva sloupce – pozitivní a negativní aspekty cestování, aby si uvědomili i negativa, která tato 
obecně příjemná činnost přináší. Na tabuli se zajisté objeví některé pojmy na obou stranách nebo pojmy, 
které si budou vzájemně protiřečit. Tato aktivita tedy studenty podněcuje k argumentaci a hlubšímu 
přemýšlení nad problémem.

Cílem poslední aktivity je ujasnění si vlastního názoru a umění obhájit si své vlastní postoje 
k problematice. 

Jedná se o pohybovou aktivitu. Před jejím zahájením naznačíme ve třídě škálu „souhlasím – 
nesouhlasím“. Nejjednodušší formou je vyznačení škály na tabuli a určení, která strana třídy reprezentuje 
souhlas a která strana nesouhlas. 

Následně studentům předčítáme jednotlivé výroky, které reflektují probíraná témata během celé lekce 
a oni se dle vlastního postoje k problému staví na stranu „Souhlasím“ nebo „Nesouhlasím“. Pokud nemají 
na daný výrok vlastní názor, postaví se doprostřed. O jednotlivých výrocích diskutujeme, studenti se 
snaží sami odůvodnit svůj výrok. Během příspěvků svých spolužáků mohou studenti měnit svá rozhodnutí 
a postupně se přemisťovat. 

lLetadla budou létat tak jako tak. Nemá proto cenu, abych se o to ochudil/a a z ekologických důvodů 
jel/a vlakem nebo autobusem.

lCestuji, abych něco viděl a poznal a chci to ukazovat i ostatním lidem. Nevidím problém v tom si 
vyfotografovat domorodé obyvatele a zaplatit jim za to. Jsou přece chudí, tak jim tím alespoň pomůžu.

lJezdit do chudinských čtvrtí na průvodcem organizované exkurze připomíná lidské safari. Je to velmi 
bezohledné a nemorální.

lKaždý cestovatel by měl dodržovat určitý nepsaný etický kodex – zvážit, zda je za každou cenu 
opravdu nutné pořizovat fotografie či upozorňovat svou přítomností na velké sociální nerovnosti, měl 
by zvážit vhodné oblečení do daných destinací apod. 

lDokud bude cestování letadlem levnější než vlakem, budu cestovat letadlem. Ekologické hledisko jde 
v takové situaci stranou.

lCarbon offsetting mi přijde jako velmi zajímavá možnost kompenzace individuálního znečišťování. 
K letence bych si rád/a připlatil/a.

lEkoturistika mi přijde jako zajímavá alternativa k tradičnímu cestování.
lLíbí se mi spojení cestování a dobrovolnictví. Myslím si, že zde existuje převaha výhod nad 

nevýhodami. 
lNa dovolené si má člověk odpočinout a ne pracovat. Pracovní pobyt na farmě, pracovní workcamp 

nebo jiné podobné aktivity neuznávám.
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Přílohy:
Pracovní list 1: Lidská zoologická zahrada.
Pracovní list 2: Napříč dopravou.
Pracovní list 3: A co další generace.
Pracovní list 4: Cestování za poznáním.
Pracovní list 5: Informace pro učitele, řešení pracovních listů.
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CÍL:

ČAS:

PŘEHLED AKTIVIT V LEKCI: 

 Cílem lekce je seznámit žáky s pracovními podmínkami v tzv. „sweatshopech“, továrnách, kde se 
vyrábí spotřební zboží, konkrétně oblečení. Žáci pochopí systém fungování světového oděvního průmyslu 
a mezinárodního obchodu s oděvy, poznají, proč se naše oblečení šije hlavně v rozvojových zemích, 
a budou schopni vyjmenovat producentské země. Dále se žáci zamyslí nad svým vlastním spotřebitelským 
chováním. 

 120 minut

JAK ŠIJE MŮJ KREJČÍ?

JAK ŠIJE MŮJ KREJČÍ?

Evokace 5 minut Sešity, tužky

Evokace, práce s mapou, diskuze 15 minut Mapa světa, tabule, křídy

Diskuze, brainstorming, 20 minut Flip chart s důvody výroby
získávání informací v zahraničí, tabule, křídy

Text 1

Rozbor slova sweatshop, krátká 30 minut PL 1, PL 2, tužky
pohybová hra, práce ve skupině, Text 2
doplňování textu, získávání informací

Práce ve skupině, kreslení,  35 minut PL 3, kreslicí potřeby,
prezentace, práce s textem velké papíry

Reflexe, diskuze, volné psaní 15 minut Sešity, psací potřeby, 
tabule, křída

1.Otázky

2.Odkud je?

3.Mezinárodní obchod 
s oděvy

4.Sweet Sweatshops

Přestávka

5. Jak šije a žije 
můj krejčí?

6.Ušijeme si to sami?

Aktivita Metoda/forma Čas Pomůcky

1. Otázky

2. Odkud je?

Na začátku lekce se žáků zeptáme na níže uvedené otázky a předem je upozorníme, že svoje 
odpovědi nebudou zveřejňovat, ale pouze si je zapíší do sešitů. S odpověďmi budeme dále pracovat 
v průběhu lekce.

l„Kde nejčastěji nakupujete své oblečení (např. ve značkových obchodech, second-handech,…)?“
l„Jak často si kupujete nové oblečení? Jak dlouho nosíte např. džíny, než je vyhodíte?“ 
l„Dědíte své oblečení od sourozenců, nebo si vždy kupujete oblečení nové?“

Zeptáme se žáků, kde se podle nich vyrábí nejvíce oblečení, které tady v ČR kupujeme. Pokusíme se 
vyjmenovat aspoň 4 země, které zapíšeme na tabuli (např. Čína, Indie, Bangladéš, Turecko,…).

Následně vyzveme žáky, aby zjistili ze štítku jednoho kusu svého oblečení (trička/kalhot/mikiny), odkud 
pochází. Pokud máme více času, můžou se žáci podívat na štítky všeho svého oblečení, co mají na sobě. 

Otázky:
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Nyní společně vytvoříme tabulku. V prvním sloupci budou názvy jednotlivých zemí, z nichž mají žáci 
své oblečení, a kolonka „neuvedeno“ (někteří výrobci totiž neuvádí, kde bylo oblečení vyrobeno). 
V druhém sloupci bude počet kusů oblečení z dané země. Je vhodné nejprve sepsat pod sebe země 
a potom vyzvat všechny žáky, aby udělali čárky u zemí, ze kterých mají své oblečení. Nakonec čárky 
sečteme, určíme pořadí zemí a podíváme se, jestli se výsledné země shodují s počátečními odhady 
žáků. Výsledné země si ukážeme na mapě světa.

Pro zajímavost můžeme žákům sdělit některé z informací zmíněných níže v Informacích pro učitele 1, 
např. které země jsou největšími vývozci oděvů na světě a ze kterých zemí se oděvy do EU nejvíce dováží.

Informace pro učitele 1
Oděvní a textilní sektor tvoří významnou část světové ekonomiky. Export oděvů a textilu tvoří přibližně 
7 % celosvětových vývozů. Největším exportérem je Čína, která vytváří 1/4 světové produkce oděvů a 
textilu, velkými vývozci jsou také rozvojové země z regionu jihovýchodní Asie. Některé země jsou na 
vývozu těchto komodit zcela závislé, např. v Bangladéši a Kambodži tvoří oděvy více než 80 % 
celkové hodnoty exportu.
Největšími exportéry oděvů jsou: Čína, Evropská unie (27), Bangladéš, Turecko, Indie, Vietnam, 
Indonésie, USA, Mexiko, Thajsko. Oděvy a hlavně textilie se stále ještě vyrábí i v rozvinutých zemích, 
avšak zde je jejich výroba na ústupu. Největší růst ve vývozu oděvů zaznamenávají Vietnam, Bangladéš 
a Indonésie. 
Do EU se nejvíce oděvů dováží z Číny, Turecka, Bangladéše a Indie. Největšími producenty oděvů 
v rámci EU jsou Itálie, Rumunsko a Bulharsko.

3. Mezinárodní obchod s oděvy

4. Sweet sweatshops

Na úvod této aktivity se žáků zeptáme: „Proč se většina našeho oblečení nevyrábí v České republice? 
Proč se vyrábí hlavně v rozvojových zemích?“ a jejich nápady sepíšeme na tabuli. Máme předem 
připravený flip chart s důvody výroby oblečení v rozvojových zemích (viz Text 1), které porovnáme 
s odpověďmi žáků. Jednotlivé důvody/pojmy s žáky projdeme a vysvětlíme jim fungování mezinárodního 
obchodu s oděvy. Cílem této aktivity je především nastínit fungování mezinárodního obchodu s oděvy a 
důvody výroby oblečení v rozvojových zemích. 

Dále se budeme zabývat tzv. sweatshopy. Nejprve s žáky rozebereme anglické slovo “sweatshop“ 
[svetšop], z jakých dvou slov je složené, jaký je jeho význam a kdy vzniklo. Pokud jsou žáci v angličtině 
dobří, můžeme je nejprve nechat přeložit toto slovo samostatně a potom doplnit další informace 
o sweatshopech. 

Informace pro učitele 2 – rozbor slova Sweatshop:

továren a dílen nevyhovující 
pracovní podmínky porušována lidská práva není vyplácena ani minimální mzda

„Sweatshop“ [svetšop] rozdělíme na dvě slova – sweat [svet] a shop [šop]. „Sweat“ znamená pot, ale 
v hovorové angličtině také těžká práce. „Shop“ znamená obchod nebo také dílna či práce. 
Slovo „sweatshop“ ovšem nelze přeložit jako zpocená dílna či obchod těžké práce. Při použití 
v českém jazyce se nepřekládá, zachovává se ve svém anglickém znění. Pro jeho správné použití je 
však nezbytné vědět, co slovo „sweatshop“ znamená. Podívejme se na to z pohledu historického 
vývoje tohoto slova.
Samotný pojem „sweatshop“ má své kořeny v 19. století, tehdy se používalo sousloví „sweating 
system“ k popsání nespravedlivého systému obchodu v oděvním a textilním průmyslu. Slovo 
„sweatshop“ se potom stalo ekvivalentem k místu – továrně, kde chudí dělníci vyráběli oděvy a textil 
za nepředstavitelně špatných pracovních podmínek a s minimálním platem. 
Dnes se pojem „sweatshop“ používá k pojmenování , kde panují 

, jsou  a dělníkům .
Dnešní „sweatshopy“ už nevyrábějí pouze oblečení a textil, ale také elektroniku, hračky, sportovní 
potřeby a mnoho dalších věcí, které denně užíváme.
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Pot, který se ve slově „sweatshop“ vyskytuje, je tedy pot dělníků, kteří v takových továrnách pracují. 
Je důležité si uvědomit, že sweatshopy nejsou jen v rozvojových zemích, ale také v Evropě či USA, 
kde zaměstnávají hlavně imigranty a sociálně slabší obyvatelstvo. Většina lidí pracujících ve 
sweatshopech jsou ženy.

V druhé části této aktivity se budeme bavit o konkrétních negativních jevech, které ve sweatshopech 
panují. Nejprve žáky rozdělíme do skupin po 3–4. Každá skupina dostane text, ve kterém jsou vynechána 
klíčová slovní spojení (viz pracovní list 1). Máme-li k dispozici chodbu či vedlejší místnost, rozmístíme sem 
papírky s chybějícími slovními spojeními (viz pracovní list 2). Jednotlivá slovní spojení jsou očíslována, 
stejná čísla mají i mezery v textu. 

Úkolem skupin je co nejdříve doplnit chybějící výrazy do textu. Z každé skupiny musí vždy jeden žák 
zůstat ve třídě u papíru s textem. Jeho role bude doplňovat chybějící výrazy, které mu ostatní členové 
skupiny budou hlásit. Ti členové, kteří běhají a hledají papírky s chybějícími výrazy, nesmí s papírky nijak 
manipulovat. Pouze si přečtou dané spojení, zapamatují si ho a předají člověku, který zapisuje. Role si 
v průběhu hry nesmí měnit. Jakmile bude první skupina hotova, dáme limit půl minuty ostatním skupinám 
na dokončení úkolu. 

Po skončení hry si kompletní text nahlas společně přečteme a navážeme na něj diskuzí 
o sweatshopech, pracovních podmínkách a mezinárodním obchodu s oblečením (viz Text 1). Správně 
vyplněný text najdeme v Textu 2.

lJak rozumíte pojmu sweatshop? Co si pod ním představíte?
lJaké pracovní podmínky ve sweatshopech často panují?
lMyslíte si, že je dnešní systém výroby oblečení správný? Je to takto v pořádku? Chtěli byste jej

změnit? Jak byste jej změnili?

 Tuto aktivitu můžeme rozdělit přestávkou na dvě části. První část zabývající se významem 
slova sweatshop můžeme zařadit před přestávkou, druhou část s krátkou hrou a diskuzí lze zařadit po 
přestávce.

V následující aktivitě se budeme do hloubky zabývat negativními jevy spojenými se současným 
způsobem výroby oblečení. Žáky rozdělíme do skupin po 4–5. Každá skupina dostane příběh konkrétní/ho 
krejčí/ho (viz pracovní list 3 – Příběhy našich krejčích) a jejich úkolem bude nakreslit její/jeho podobiznu. 
Do podobizny by se měly promítnout informace, které jsou obsažené v popisu dané osoby. Dále mají žáci 
za úkol zodpovědět otázky uvedené pod popisem osoby. Otázky napíšou vedle podobizny krejčí/ho. 

Na přečtení textů, vytvoření podobizny a zodpovězení otázek mají žáci limit 25 minut, na který je 
předem upozorníme. Poté jednotlivé skupiny představí svého krejčího ostatním – popíšou jeho podobiznu, 
co které konkrétní znaky znamenají a nakonec přečtou dané otázky a své odpovědi na ně. 

Až odprezentují všechny skupiny, provedeme reflexi, která je popsána v následující aktivitě.

Otázky do diskuze:

Poznámka:

5. Jak šije a žije můj krejčí?

Seznam příběhů krejčích:

Jméno Země Popsané negativní jevy

Ťing Čína Nerespektování pracovních smluv, špatné zacházení s dělnicemi v době těhotenství.

Perna Indie Dětská práce, pracovní přetížení, omezování základních práv a svobod.

Rashed Bangladéš Pískování, zdravotní problémy, nedostatečné ochranné pomůcky.

Yasan Turecko Zákaz zakládání odborových sdružení.

Mara Kambodža Pracovní vytížení, nedostatečná mzda, špatné životní podmínky.

Elina Indonésie Sexuální obtěžování, fyzické a psychické násilí.

Phan Thajsko Pracovní přetížení, nedostatečná mzda, vyhrožování.
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6. Ušijeme si to sami?
Závěrečnou reflexi zahájíme společnou diskuzí. Vyzveme žáky: „Představte si, že byste pracovali ve 

sweatshopu na výrobu oblečení. Snažili byste se hájit svá práva z pozice dělnice nebo dělníka? Nebo 
byste raději ze strachu z potrestání poslušně pracovali? Která z těchto dvou možností je podle vás 
z celkového hlediska bezpečnější?“ 

Po diskusi můžeme žákům pro zajímavost sdělit informace z Informací pro učitele 3. Jsou zde 
zařazeny proto, aby se žákům dotvořil celkový obraz fungování světového oděvního průmyslu. 

Informace pro učitele 3
Zisk za prodej trička s cenou 250 Kč se dělí následovně:

200 Kč marže + marketing
29 Kč administrativní náklady v zemi výroby a přeprava

18,50 Kč materiál
2,50 Kč mzda dělníka v továrně

Průměrný Čech utratil v roce 2007 za oblečení celkem 4 222 Kč.

Na úplný závěr celé lekce provedeme s žáky metodu volného psaní. Vrátíme se k odpovědím, které si 
žáci napsali do sešitu na začátku hodiny, a položíme jim následující otázku: „Když teď víte, jak funguje 
světový oděvní průmysl, chtěli byste svůj přístup k nakupování oblečení změnit? Nebo vás to naopak 
utvrdilo v přesvědčení, že se chováte správně, a nic byste neměnili?“

Na psaní necháme žákům 5, maximálně 10 minut. Podle zbývajícího času se žáci můžou o své dojmy 
dobrovolně podělit s ostatními.

Více o metodě volného psaní najdete na této webové stránce:
http://www.zstyrfren.cz/Aktivity/projekty/granty/benefit09/materialy/metody/01Volne_psani.pdf

Pokud chcete s žáky dále rozebrat i možné alternativy nákupu oblečení, inspiraci můžete čerpat na 
níže uvedených odkazech: 

lOznačení ekologické a etické módy: 
http://www.magazin-lohas.cz/blog/74/Oznaceni-eticke-a-ekologicke-mody

lKampaň Ušili to na nás: http://www.svetvnakupnimkosiku.cz/usili-to-na-nas
lPrůvodce, jak se zapojit do spotřebitelských kampaní:

http://www.svetvnakupnimkosiku.cz/files/korenova-slozka-svnk/texty/usili-to-na-nas/krok-za-krokem.pdf
lOděvní firma Patagonia, která vyrábí outdoorové oblečení a vybavení nejvyšší kvality, na svých stránkách
zveřejňuje konkrétní výrobce svých produktů – textilní a oděvní továrny. Více na Footprint Chronicles:
http://www.patagonia.com/us/footprint

 
lChina blue – Micha Peled, 2005, USA, dostupné na: http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/china-blue
lUšili to na nás – Společnost pro Fair trade, 2010, ČR, dostupné na: 

http://www.youtube.com/watch?v=v5UbCGWpv0A

Doporučené odkazy: 

Dále uvádíme odkazy na doporučené filmy zabývající se výrobou oblečení:
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CÍL:

ČAS:

PŘEHLED AKTIVIT V LEKCI:

 Cílem lekce je seznámit žáky s reálným environmentálním problémem zasazeným do konkrétního 
regionu. Žáci se vžijí do role různých zájmových skupin, formulují vyjádření svých postojů a argumentují 
v diskuzi. Žáci hledají řešení konkrétního problému, vysvětlí souvislosti a propojení mezi rozvojem regionu 
a ochranou přírody. Žáci k problému zaujmou a vyjádří svůj osobní postoj.

 90 minut.

LANOVKA …ANO ČI NE?

LANOVKA  ...ANO ČI NE?

1. T-graf: lyžování

2. Práce s textem

Žáci ve dvojicích hledají plusy + a mínusy –, 
které s sebou přináší lyžování jako rekreační a 
závodní sport. Pozitiva a negativa zapisují na 
papír do dvou sloupečků označených + a –. 
Jakmile dvojice vyčerpají své nápady, vytvoříme 
na tabuli nebo plakátu pro třídu jeden společný 
T-graf, do kterého shrneme všechna nalezená pro 
a proti ve vztahu k lyžování. Tento graf zůstane 
vyvěšen ve třídě po celou lekci.

Žáci dostanou do skupin tři různé články 
(pracovní list 1) vztahující se ke stejnému tématu: 
plánovaná stavba lanovky na Praděd (při počtu 
30 žáků doporučujeme 6 skupin, přičemž vždy 
dvě skupiny budou mít stejný článek).

Články jsou převzaty z různých medií. Žáci 

T-graf, práce ve dvojicích 10 minut Papíry a tužky, velký flip 
a fixy, fotokarta (FK 1a, 1b)

Práce s textem, čtení a hledání 10 minut PL 1/1-3 – texty novinových 
klíčových slov, vystižení podstaty článků do skupin 
problému  

Prezentace sdělení 10 minut Žádné nebo plakát

Hra v rolích, 30 minut PL 2 – texty k rolím, 
diskuze o stavbě lanovky PL 3 – kartičky 

na rozdělení rolí

Reflexe formou ankety, 10 minut Otázky ke škále, lano
názorové škály

Práce ve skupinách 20 minut Prospekty z regionu,
PC s přístupem na internet, 
papíry a tužky do skupin

1. T-graf: lyžování

2. Práce s textem

3. Seznámení 
s obsahem článků

4. Kulatý stůl

5. Anketa nebo 
názorová škála

6. Oživení turistiky
v regionu

Aktivita Metoda/forma Čas Pomůcky

Společný T-graf, ZŠ Vodní, Mohelnice
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ve skupinách přečtou texty a mají za úkol vybrat podstatné informace, které sdělí ostatním – skupiny se 
stejným textem se vzájemně doplní. Každý článek je rozdělen na krátké části, které si ve skupinách 
rozdělí dvojice, případně jednotlivci, přečtou a společně pak ve skupině dají dohromady celý obsah.

Tato aktivita slouží především k uvedení do tématu, o kterém se bude dále diskutovat.

Žáci krátce informují ostatní skupiny, zdůrazní to, co je nejvíce zaujalo – obsah článků je v podstatě 
stejný, liší se několika detaily a celkovým podtextem článku. (Je možné otevřít diskuzi o tom, jak byla 
v podstatě stejná informace podána různě v různých médiích.)

Aktivita simuluje diskuzi u kulatého stolu, kde se sešli zástupci jednotlivých zainteresovaných stran. 
Žáci si vylosují roli, kterou budou v této aktivitě zastávat (využijeme kartičky z pracovního listu 3). Utvoří 
zájmové skupiny, které jsou na stavbě lanovky zainteresované. 

Skupiny: starostové obcí v regionu, zástupci CHKO Jeseníky, firma usilující o stavbu lanovky, zástupci 
Klubu českých turistů (lze doplnit o další skupiny dle aktuální situace). 

Každá skupina dostane krátký popis své role na kartičce (pracovní list 2), která určuje jeho cíle a úhel 
pohledu. 

„… u společného jednacího stolu se sešli zástupci několika skupin, které mají co říci ke stavbě nové 
lanovky na Praděd a k jejímu případnému vlivu na životní prostředí v regionu. Jaké mají jednotlivé 
skupiny záměry a jaké cíle sledují, jsme se dozvěděli z novinových článků, které jsme měli k dispozici 
v předcházející aktivitě.“

Motivace zúčastněných žáků může proběhnout například jako scénka z prostředí, do kterého chceme 
hráče zavést. Scénku lze doplnit kostýmem i jinak – například nahrávkou, která simuluje vysílání místního 
rozhlasu nebo čtením „jakoby“ z denního tisku o setkání u kulatého stolu.

Skupiny sedí v kruhu a před započetím diskuze mají chvilku na přípravu. Domluví se na mluvčím 
skupiny a ujasní si, o co přesně jejich skupina usiluje. Zástupci skupin si mohou dát například také 
jména, tituly nebo vymyslet pracovní pozice či bydliště.

Diskuzi moderuje učitel nebo jeden ze studentů. V úvodním kole dá moderátor postupně slovo všem 
skupinám a vyzve je, aby se krátce představily a vysvětlily ostatním své pozice.

Cílem každé skupiny je prosadit své zájmy bez ohledu na zájmy ostatních hráčů, jednání účastníků 
nebude hodnoceno.

Je dobré dát účastníkům prostor pro vyjádření, jak se ve hře cítili, jak jim vyhovovala přidělená role, 
jak spolupracovali ve skupině a jaké závěry si ze hry odnášejí. Překvapilo studenty něco v průběhu hry? 
Co bylo pro účastníky nové a co naopak známé?

3. Seznámení s obsahem článků

4. Kulatý stůl

Úvodní motivace

Vlastní diskuze

Reflexe a rozbor hry

Diskuze u kulatého stolu, ZŠ Vodní, Mohelnice Příprava ve skupinách, ZŠ Vodní, Mohelnice
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Více informací k jednotlivým skupinám:

5. Anketa nebo názorová škála 
Jak si představujete budoucnost Jeseníků?

Starostové a region:

Firma budující lanovku:

CHKO Jeseníky:

Strana zelených:

EIA:

Klub českých turistů:

Informace pro učitele – několik poznámek k vedení hry

http://www.ejeseniky.com; http://www.jeseniky.net/rex.php?ID_clanku=87
http://www.ceskehory.cz/ski-areal/praded-ovcarna.html

http://www.figura.cz/

http://old.ochranaprirody.cz/jeseniky/

http://www.zeleni.cz/regiony/moravskoslezsky/

http://www.ecological.cz/; http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGRIBRY

http://www.kctsumperk.cz/

V simulačních hrách účastníci získají roli s konkrétním obsahem. Své jednání a chování při hře 
pak mají této roli přizpůsobit a z této pozice komunikovat s ostatními účastníky a rozhodovat se 
o dalším postupu a strategii ve hře.

Cílem hry je samotný proces hraní, komunikace mezi účastníky a její forma, rozhodování v rámci 
jednotlivých fází hry a zdůvodňování těchto rozhodnutí. V rámci simulace, která je stavěna na řešení 
problému, jsou rozhodnutí hráčů stěžejní pro další vývoj hry. Uvedení simulačních her zahrnuje 
vysvětlení pravidel tak, jak by tomu mohlo být v reálné situaci. Účastníci získávají základní 
informace, které jsou dostačující pro realizaci hry. Teprve průběhem samotné hry jsou vedeni 
k přemýšlení o dalších variantách postupu a v souvislosti s tím o volbě svého jednání a jeho 
důsledcích. Pro rolové hry je poměrně zásadní výběr účastníků pro jednotlivé role. Tento výběr může 
být náhodný, ale v řadě případů organizátor může přidělením role hru výrazně ovlivnit. Měl by 
zajistit na jedné straně její dynamiku a dále zvážit, do jaké míry je vhodné účastníky „tlačit“ do rolí, 
které neodpovídají jejich přirozené povaze.

 

Žáci buď přidají svůj hlas k výroku, který je jim nejbližší (například pomocí čárek nebo lepicích 
lístečků na flipovém papíře), nebo vyjádří svůj postoj k jednotlivým výrokům postavením na názorové 
škále.

Názorovou škálu v jednoduché podobě zorganizujeme ve třídě jako myšlenou nebo lanem znázorněnou 
čáru přes délku třídy. Jeden konec lana označíme jako místo, kde budou stát ti, kteří s výrokem 
stoprocentně souhlasí, a druhý konec je místem pro ty, kteří s výrokem absolutně nesouhlasí. Ostatní se 
podle svých postojů rozprostřou po délce lana. 

Názorová škála, ZŠ Vodní, Mohelnice Názorová škála, ZŠ Vodní, Mohelnice
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V okamžiku, kdy všichni našli pozici, která odpovídá postoji k pronesenému výroku, žáci krátce 
komentují své postavení na názorové škále. Hlasitě pronesená zdůvodnění postojů mohou některé 
účastníky přimět ke změně pozice na názorové škále.

lVyhovuje mi současný stav ochrany přírody v oblasti Pradědu v Jeseníkách.
lVyhovuje mi současný provoz skiareálu na Pradědu.
lJsem pro stavbu čtyřsedačkové lanovky na Praděd.
lZ Jeseníků by se měl stát národní park.
lMyslím si, že ochrana přírody a rozvoj lyžování nejsou v protikladu.
lOchrana přírody by měla mít za všech okolností přednost před rozvojem turistického ruchu.
lZa určitých okolností bych upřednostnil/a zkvalitňování podmínek pro lyžování před ochranou přírody.

Místní starostové očekávají, že nová lanovka povzbudí turistický ruch v regionu. Jaké další podněty a 
mápady byste jim pro zatraktivnění regionu pro návštěvníky doporučili vy?

Zkuste vzít v úvahu také hledisko ochrany přírody. Ve skupinách žáci sepisují nápady a potom si je 
navzájem krátce představí. Vhodnou pomůckou pro tuto aktivitu jsou letáky z nejrůznějších míst regionu, 
ze kterých žáci zjistí, co všechno aktuálně nabízejí obce a rekreační střediska návštěvníkům.

http://www.msregion.cz/cz/jeseniky/priroda/chranena-uzemi/chko-jeseniky--5271/
http://www.cyklotoulky.cz/regiony/region-jeseniky.php
http://www.czechtourism.cz/didakticke-podklady/2-turisticky-potencial-regionu/turisticky-region-stredni-
morava-a-jeseniky/
http://www.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=51549http://www.lesycr.cz/volny-cas-v-lese/naucne-
stezky/Stranky/default.aspx

 (Environmental Impact Assessment) 
Jedná se o proces, během kterého se posuzuje, jaký vliv bude mít konkrétní stavba nebo jiný 

projekt na obyvatelstvo a životní prostředí. Připomínky a námitky k danému projektu může vznést 
kdokoli z veřejnosti, což by mělo zaručovat skutečně objektivní posouzení problému. Posuzování se 
vztahuje nejen na současný stav dané lokality a přímý dopad výstavby na ni, ale i vlivy vzniklé během 
přípravy, výstavby, provádění a případného likvidování záměru. Výstup procesu má pouze doporučující 
charakter, nepodléhá správnímu řádu a nelze se proti němu odvolat. Studii EIA musí přiložit k žádosti 
o realizaci všechny velké stavby a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu (továrny, 
spalovny atd.). EIA byla v českém zákonodárství poprvé zavedena zákonem České národní rady č. 
244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (1992).

V současné době ji upravuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. EIA je 
součástí zákonodárství i řady dalších států, mimo jiné USA a všech států Evropské unie.

http://www.eia-international.org/
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 2012 [cit. 2012-06-26]. 
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/EIA

Zkuste napsat, jak by informace o lanovce mohla vypadat v jiných druzích médií (bulvární tisk, 
sportovní týdeník, regionální list, odborný lyžařský časopis, periodikum zaměřené na ochranu přírody).

Skupiny si zvolí nebo dostanou zadaný druh média, vzájemně neví, jaké zadání mají ostatní skupiny. 
Žáci ve skupinách si vymyslí název svých novin či časopisu, sestaví krátkou zprávu. Následuje postupné 
čtení zpráv – ostatní hádají, o jaký druh časopisu nebo novin jde.

Během této aktivity si žáci uvědomují, jak velké může být zkreslení zprávy podávané za nějakým 
účelem. 

Příklady výroků:

6. Oživení turistiky v regionu

Podklady a informace k této aktivitě mohou žáci vyhledat také na:

Zdroje dalších informací:

Další možností je rozšíření aktivity směrem k mediální výchově

Informace pro učitele
EIA = Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
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Při diskuzi můžeme vycházet z následujících témat:

Přílohy:

l...moc novinářů a médií
l...naše ovlivnitelnost médii
l...objektivnost zveřejňovaných informací
l...kritický odstup od informací 

Pracovní list 1/1-3: Texty novinových článků do skupin.
Pracovní list 2: Texty k rolím pro aktivitu Kulatý stůl.
Pracovní list 3: Kartičky na rozdělení rolí.
Fotokarta 1a, 1b.

Foto Tereza Hypiusová
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Foto Jiří Vrba
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Zdroje:

Lanovka na Praděd oživila spor ochránců přírody, obcí a majitele vleků

Plán na sněhový ráj: Praděd má mít novou lanovku

Šéf CHKO Jeseníky rezignoval. V době, kdy se rozhoduje o lanovce na Praděd

KLIMKOVÁ, Petra a Markéta RADOVÁ. Lanovka na Praděd oživila spor ochránců přírody, obcí a majitele vleků. 

IDNES.cz [online]. 2011 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z: 

http://olomouc.idnes.cz/lanovka-na-praded-ozivila-spor-ochrancu-prirody-obci-a-majitele-vleku-12l-/olomouc-

zpravy.aspx?c=A110528_1593360_olomouc-zpravy_toi

FRÁNEK, Tomáš. Plán na sněhový ráj: Praděd má mít novou lanovku. Aktuálně.cz [online]. 2011 [cit. 2012-06-26]. 

Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=696080

Šéf CHKO Jeseníky rezignoval. V době, kdy se rozhoduje o lanovce Praděd. Ekolist.cz [online]. 2012 [cit. 2012-06-26]. 

Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sef-chko-jeseniky-rezignoval-je-to-kvuli-lanovce-na-praded
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CÍL: 

ČAS:

Cílem lekce je, aby se žáci zamysleli nad jedním z fenoménů současné doby – internetovým 
obchodem a uvědomili si, co vše se skrývá za objednáním zboží a jeho doručením až do domu. Žáci 
vyjmenují některé výhody a nevýhody internetových obchodů. Žáci vysvětlí pojem uhlíková stopa výrobku 
a popíší souvislost mezi nákupy přes internet a udržitelným rozvojem.

 90 minut nebo dvakrát 45 minut.

PŘEHLED AKTIVIT V LEKCI

WWW.OBJEDNEJ-TO.CZ

WWW.OBJEDNEJ-TO.CZ

Diskuze v menších skupinách 10 minut PL 1.

Brainstorming, zamyšlení 10 minut Tabule, psací potřeby, 
papíry.

Získávání informací, práce s textem, 25 minut PL 2, psací potřeby,
sdílení informací ve skupinách, papíry.
diskuze

Přestávka

Hra, práce ve skupině, kreslení, 15 minut PL 3 a PL 4 pro každou
vyplňování tajenky skupinu, psací potřeby.

Interaktivní prezentace, 20 minut Prezentace o uhlíkové stopě
získávání informací, na DVD 1, PL 5, Text 1,
počítání uhlíkové stopy, pracovní list psací potřeby.

Odpovědi na otázky 10 minut Hrací kostky, tabule.

1.Vlastní zkušenost

2.Výhody a nevýhody

3. Texty

4.Objednej to!

5.Uhlíková stopa 

6.Reflexe

Aktivita Metoda/forma Čas Pomůcky

1. Vlastní zkušenost

2. Výhody a nevýhody internetových obchodů

Nejprve žáky rozdělíme do skupin, ve kterých budou pracovat v průběhu celé lekce. K rozdělení žáků 
použijeme lístečky z pracovního listu 1. Každý žák dostane jeden lísteček s pojmem, žáci s pojmy ze 
stejné kategorie vytvoří skupinu (například aukční portály, internetové vyhledávače atd.). Podle schopností 
žáků zvážíme, zda jim jednotlivé kategorie řekneme dopředu (napíšeme na tabuli) nebo ne. Variantou 
rovněž je, žákům po chvíli napovědět, pokud si nebudou vědět rady. Žáci ve skupinkách proberou 
následující otázky: 
lNakupujete v internetových obchodech? Nebo vaši rodiče? 
lJak často? 
lCo nakupujete? 
lNakupujete takto vánoční dárky? 
lKolik peněz nakupováním přes internetové obchody utratíte (nebo vaši rodiče)? 

Žáci se ve skupinách zamyslí a na papír společně sepíší, jaké má nakupování přes internet výhody 
a nevýhody. Žákům dáme na brainstorming a sepsání nápadů asi 5 minut. Poté společně sepíšeme 
výhody a nevýhody internetových obchodů na tabuli. Skupiny žáků postupně uvádějí, na co během
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diskuze přišly. Na tabuli bychom měli zapsat všechny názory žáků. Přiložené výhody a nevýhody nejsou 
úplným seznamem, jedná se spíše o jakési vodítko. Doplňujícími otázkami můžeme žáky dovést 
k odpovědím, na které možná předtím nepřišli. Není však cílem vyjmenovat vše níže uvedené, žáci 
rovněž přijdou na mnoho dalších aspektů.

lnákup z domova (popřípadě z práce)
lúspora času – odpadá nutná cesta do 

obchodu a zpět
lmožnost nakupovat kdykoliv – 24 hodin denně, 

365 dní v roce, neomezeno otevírací dobou
ldoručení zboží až domů, popřípadě na poštu 

v místě bydliště
lnižší ceny než v kamenných obchodech (není 

ale pravidlem)
lmožnost do 14 dní odstoupit od kupní smlouvy 

a zboží vrátit
lslevové a bonusové akce pro věrné zákazníky
lod určité výše objednávky poštovné zdarma
lvětší výběr zboží než v kamenných obchodech
lmožnost nakoupit zboží z jakéhokoliv místa

v ČR či ze světa
lcenové srovnávače, prostřednictvím kterých lze 

nalézt nejvýhodnější cenu (heureka.cz, 
zbozi.cz atd.)

lmožnost číst recenze zákazníků a na základě 
nich si vybrat důvěryhodný internetový obchod

lmožnost nákupu zboží, které neseženeme 
v kamenných obchodech v ČR – luxusního 
zboží

Výhody

lnemožnost „osahat“ si zboží, vyzkoušet si ho
lchybí osobní kontakt s prodávajícím
lna obrázku zboží může vypadat jinak, než 

ve skutečnosti
lnedostatečný popis zboží, chybějící informace
lnepravdivé informace o zboží a jeho 

dostupnosti
ldrahé poštovné
ldlouhá dodací lhůta, popřípadě nedodržení 

stanovené dodací lhůty
lexistence podvodných e-shopů (po zaplacení 

zboží nepošlou)
lmožné problémy s vracením peněz
lmožné problémy s vyřízením reklamace 

(neuznání reklamace, nedodržení lhůt)
ldoručení nekompletního nebo jiného zboží
lmožné prodávání použitého nebo vadného 

zboží

Nevýhody

3. Texty

4. Objednej to!

Žáky necháme rozdělené do skupin o stejném počtu členů. Po třídě rozmístíme stejný počet textů 
(pracovní list 2) jako je počet žáků ve skupinách. Z většího počtu textů můžeme zvolit ty, které jsou pro 
naši třídu nejvhodnější a nejpřínosnější. Každý žák ze skupiny půjde k jinému textu a jeho úkolem bude 
si text přečíst a udělat si z něj poznámky. Na nastudování textu a vypsání poznámek žákům necháme asi 
10 minut. Poté si žáci ve skupině sdělí informace, které se z textů dozvěděli. 

Následně informace získané z textů krátce shrneme s celou třídou, žákům můžeme položit například 
tyto otázky: 
lKteré informace vás nejvíce zaujaly? 
lCo jste se dozvěděli o internetovém nakupování v České republice? 
lDíky čemu si mohou čínské firmy dovolit poštovné zdarma?
lJak spolu souvisejí Vánoce a nakupování přes internet? 
lCo to je aukční portál/síň? Jmenujte nějaké aukční portály/internetové obchody.
lDoplnili byste něco k sepsaným výhodám a nevýhodám internetových obchodů?

Druhou část lekce začínáme aktivitou napodobující řetězec, kterým projde objednané zboží, než se 
dostane od výrobce k nám domů. Žáky rozdělíme do skupin (popsáno dále). Žáci z jedné skupiny 
nebudou sedět pohromadě, ale v řadě. Řadu buď vytvoříme ze židlí, nebo si žáci sednou do lavic 
od katedry až po poslední lavici ve třídě. 

Každý žák ze skupiny bude představovat dopravu od jednoho článku řetězce k dalšímu. Řetězcem 
žáků jedné skupiny projdou postupně jednotlivé produkty (objednané zboží), které představuje celkem 13 
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karet rozměru A6 (z pracovního listu 3). Karty dáme prvnímu žákovi v řetězci. Každý žák (článek v řetězci) 
bude mít za úkol do „svého“ políčka nakreslit příslušný dopravní prostředek, kterým je zboží 
přepravováno. Dopravní prostředky, které mají žáci kreslit, jsou uvedeny v tabulce níže. Jakmile bude mít 
žák nakresleno, předá papír dalšímu žákovi (článku řetězce). Takto všechny produkty (tedy papíry) 
projdou všemi články řetězce až k poslednímu žákovi, který představuje koncového zákazníka. Poslední 
žák jednotlivé názvy zboží zaznamená do tajenky (pracovní list 4). Úkolem žáků je tedy všechno zboží 
dodat poslednímu žákovi – koncovému zákazníkovi. 

Je možné aktivitu pojmout jako soutěž jednotlivých skupin nebo jí nechat spíše volný průběh. V tajence 
žákům vyjde pojem „uhlíková stopa“, kterému bude věnována další část lekce. Zdůrazníme žákům, že se 
jedná pouze o příklad řetězce, který může být kratší, ale i delší (například pokud se zboží do menšího 
e-shopu přepravuje přes dopravce atd.).

 V ideálním případě bude jedna skupina tvořena 9 žáky (8 žáků bude představovat 
jednotlivé články a 1 bude koncový zákazník zaznamenávající zboží do tajenky) nebo 8 žáky (7 žáků jako 
články řetězce a 1 koncový zákazník). Jsou připraveny dvě varianty záznamových archů (pracovní list 4) – 
pro 8 a 7 článků v řetězci. V případě, že nemáme ve třídě přesný počet žáků, mohou jeden článek 
představovat dva žáci nebo jeden žák zastoupí dva po sobě následující články. Počty žáků ve skupinkách 
by měly být vyrovnané.

Rozdělení do skupin:

1. Doprava od výrobce do velkoskladu Kamion

2. Z velkoskladu do přístavu (Hong Kong) Kamion

3. Z Hongkongu do Hamburku Loď

4. Z Hamburku do velkoskladu v Německu Kamion

5. Z velkoskladu v Německu k velkoobchodníkovi v ČR Kamion

6. Od velkoobchodníka do e-shopu Dodávka

7. Z e-shopu k dopravci Dodávka

8. Od dopravce k zákazníkovi Dodávka

Přeprava Dopravní prostředek – žáci kreslí

5. Uhlíková stopa

Jak pracovat s prezentací o uhlíkové stopě:

 

V této části lekce žáky seznámíme s pojmem uhlíková stopa prostřednictvím powerpointové 
prezentace. Žáci se dozvědí, co to je uhlíková stopa, jak se počítá, z čeho se skládá apod. Dále se 
krátce seznámí se současnou globální situací (v kontextu uhlíkové a ekologické stopy) a s pojmem 
udržitelný rozvoj. 

K prezentaci je vytvořený pracovní list 5, který můžou žáci vyplnit v průběhu prezentace či po 
skončení prezentace. Zajistí se tím jejich pozornost a pracovní list s důležitými informacemi žákům 
zůstane pro pozdější připomenutí. V prezentaci i pracovním listu je uvedený odkaz, na kterém si žáci 
mohou vypočítat svou vlastní uhlíkovou stopu (http://kalkulacka.zmenaklimatu.cz/kalkulacka.html). 
Vzhledem k tomu, že vypočítání zabere nějaký čas, je ideální zadat žákům počítání uhlíkové stopy za 
domácí úkol. Doporučujeme spočítat si svou uhlíkovou stopu předem a ukázat ji žákům jako příklad.

Je vhodné se k uhlíkové stopě vrátit v některé z následujících hodin a spočítat si průměrnou uhlíkovou 
stopu třídy a srovnat ji například s celorepublikovým průměrem nebo ostatními zeměmi světa.

Celá prezentace je koncipována tak, že na jednotlivých snímcích jsou informace důležité pro žáky. 
Rozšiřující informace pro učitele jsou v Textu 1 – Informace k prezentaci o uhlíkové stopě. Mezi 
jednotlivými snímky se přechází kliknutím myší. Při načtení nového snímku se zobrazí nadpis, textový 
obsah a obrázky. 

U 4. a 9. snímku se načte pouze nadpis, až po dalším kliknutí myší se objeví také text. Je to z toho 
důvodu, aby se žáci nejprve zamysleli nad otázkou, která je zároveň nadpisem, a pokusili se najít 
odpověď. Otázky jsou: 4. snímek – „Proč se vůbec měří uhlíková stopa?“, 9. snímek – „Jak snížit svou 
uhlíkovou stopu?“.

Výjimky animace:
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Animaci prezentace (jestli se text zobrazí až po kliknutí myší apod.) si můžeme upravit podle sebe 
tak, aby se nám dobře prezentovalo.

Reflexe probíhá ve skupinkách po 5–6 (mohou být stejné jako v aktivitě 3 – Texty). Na tabuli napíšeme 
6 otázek (viz níže). Každá skupina dostane hrací kostku. Postupně si ve skupině každý hodí kostkou 
a podle toho, jaké číslo mu padne, odpoví na danou otázku. Odpovědi se už nediskutují, ani nijak 
nekomentují. Postupně se všichni vystřídají. 

Pokud nemáme k dispozici hrací kostky, necháme žáky ve skupině, ať si mezi sebou rozdělí 
čísla 1–6 a potom jim ukážeme otázky k reflexi.

1. Jaká aktivita tě nejvíce bavila?
2. Jaká aktivita tě bavila nejméně?
3. O kterém tématu bys ses chtěl/a dozvědět více?
4. Jaká informace tě za celý program nejvíce překvapila?
5. Po tom, co ses dnes dozvěděl/a, chtěl/a bys ve svém chování něco změnit? Co?
6. Bonus. Řekni jméno nějakého internetového obchodu a házej ještě jednou.

6. Reflexe

Varianta:

Otázky:

 

Přílohy:
Pracovní list 1: Rozdělení do skupin.
Pracovní list 2: O internetových obchodech.
Pracovní list 3: Dopravní řetězce.
Pracovní list 4: Křížovka.
Pracovní list 5: Uhlíková stopa
Text 1: Informace k prezentaci o uhlíkové stopě

Zdroje:

Texty pro žáky:

Historie elektronických obchodů:

Nakupování potravin přes internet:

Nakupování přes internet v České republice:

lHistorie elektronických obchodů. Marketingové noviny [online]. 2006 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=4391

lInformační technologie v domácnostech a mezi jednotlivci. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Český statistický úřad 

[online]. [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/domacnosti_a_jednotlivci

lV Tescu už nakoupíte i po internetu. Ale ne všude. Aktuálně.cz [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=727624

lOnline prodej potravin láká řetězce, první bude Tesco. Aktuálně.cz [online]. 2010 [cit. 2012-11-28]. 

Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=677893

lKolik stojí na Internetu potraviny?. Lupa.cz [online]. 2005 [cit. 2012-11-28]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: 

http://www.lupa.cz/clanky/kolik-stoji-na-internetu-potraviny/

lTesco spustí prodej potravin přes internet, plánuje to i Albert či Billa. IDNES.cz [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. 

Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/tesco-spusti-prodej-potravin-pres-internet-planuje-to-i-albert-ci-billa-1nr

/ekoakcie.aspx?c=A120105_100312_ekoakcie_vem

lInformační technologie v domácnostech a mezi jednotlivci. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Český statistický úřad 

[online]. [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/domacnosti_a_jednotlivci
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Vánoční e-byznys je v plném proudu:

Stromek i kapr jsou k mání on-line, ale jen pro Pražáky:

O vybraných internetových obchodech a aukčních portálech:

Poštovné z Hong-Kongu zdarma:

Slova, na která se zákazníci chytají jako mouchy na lep:

Problémy internetových obchodů:

Prezentace a Informace k prezentaci o uhlíkové stopě:

lVánoční e-byznys je v plném proudu. Online nákupy mají v hledáčku také podvodníci. Víme, co chystají. 

Podnikatel.cz [online]. 2011 [cit. 2012-11-28]. ISSN 1802-8012. Dostupné z:

http://www.podnikatel.cz/clanky/vanocni-podvody-na-internetu/

lStromek i kapr jsou k mání online, ale jen pro Pražáky. Aktuálně.cz [online]. 2011 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=726204

lWho We Are - eBay Inc. EBay Inc. [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: http://www.ebayinc.com/who

lAukro - O nás. Aukro [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: http://info.aukro.cz/about/

lO nás. Alza.cz [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: http://www.alza.cz/article/3815.htm

lO nás. Mall.cz [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: http://www.mall.cz/o-nas

lJeff Bezos. TISCALI MEDIA, a. s. Osobnosti.cz [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: 

http://www.financnici.cz/jeff-bezos

lAbout Amazon. AMAZON.COM, Inc. Amazon.com [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://www.amazon.com/Careers-Homepage/b?ie=UTF8&node=239364011

lJeff Bezos. FORBES.COM LLC. Forbes [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: www.forbes.com/profile/jeff-bezos

lNejvýhodnější internetové nákupy jsou z Hongkongu. In: DSL.cz [online]. 2009 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://www.dsl.cz/clanek/1350-nejvyhodnejsi-internetove-nakupy-jsou-z-hongkongu

lKolik platí čínské obchody za poštovné zdarma. In: Tady je Markovo [online]. 2010 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://marek.lutonsky.net/kolik-plati-cinske-obchody-za-postovne-zdarma

lNakupování zboží z Hong Kongu a Číny na Ebay. Taneček.eu [online]. 2007 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://tanecek.eu/navody-a-rady/nakupovani-zbozi-z-hong-kongu-a-ciny-na-ebay

lSuper levné nákupy z Číny!. In: StreamDownload [online]. 2010 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://streamdownload.okamzite.eu/super-levne-nakupy-z-ciny/

lSluchátka za dvacet haléřů ($0,01) s poštovným zdarma. In: MokraVoda.cz [online]. 2011 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://mokravoda.cz/2011/11/nejlevnejsi-sluchatka/

l5 slov, na která se zákazníci chytají jako mouchy na lep. Podnikatel.cz [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. 

ISSN 1802-8012. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/5-slov-na-ktera-se-zakaznici-chytaji-jako-mouchy-na-lep/

lLidé si ČOI nejčastěji stěžují na eshopy. A právem. Aktuálně.cz [online]. 2011 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=714764

lObjednali si mobil, přišel jim balíček rýže. Aktuálně.cz [online]. 2011 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/zlinsky/clanek.phtml?id=713504

lPozor na slevy z Helbea.cz. Zaplatíte a nic nedostanete. Aktuálně.cz [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://aktualne.centrum.cz/finance/nakupy/clanek.phtml?id=730745

lInternetový obchod prodává padělané „značkové“ boty. Aktuálně.cz [online]. 2011 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=713520

lSpočítej si svou ekostopu!. ZELENÝ KRUH, o. s. Hra o Zemi [online]. 2007 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: 

http://www.hraozemi.cz/files/ekostopa/ekostopa.php

lEkostopa školy. TÝMOVÁ INICIATIVA PRO MÍSTNÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ, o. s. Ekostopa.cz [online]. 2012 

[cit. 2012-11-28]. Dostupné z: http://kalkulator.ekostopa.cz/

lWorld Footprint. GLOBAL FOOTPRINT NETWORK. Global Footprint Network [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. 

Dostupné z: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint

lEkologická stopa. ZELENÝ KRUH, o. s. Hra o Zemi [online]. 2007 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://www.hraozemi.cz/ekostopa.html

lEkologická stopa. TÝMOVÁ INICIATIVA PRO MÍSTNÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ, o.s. Timur.cz [online]. 2012 

[cit. 2012-11-28]. Dostupné z: http://www.timur.cz/ekologicka-stopa/ekologicka-stopa-13.html
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lRepublika Kiribati se potápí, ostrované kupují nový domov na Fidži. Ecomonitor.cz [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. 

Dostupné z: http://www.ecomonitor.cz/zprava.shtml?x=2328516

lVědci objevili teplý proud, který „rozpouští“ Arktidu. Ekolist.cz [online]. 2011 [cit. 2012-11-28]. ISSN 1802-9019. 

Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-objevili-teply-proud-ktery-rozpousti-arktidu

lZměna klimatu. Český hydrometeorologický ústav [online]. [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: 

http://portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4_1_10_

Zmena_klimatu/P4_1_10_1_Zakladni_informace&last=false

lCALLA. Změna klimatu [online]. 2007 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: http: //www.zmenaklimatu.cz/

lČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Skleníkový efekt. Dostupné z:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap05.pdf

lUdržitelný rozvoj. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ministerstvo životního prostředí [online]. 2012 

[cit. 2012-11-28]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/udrzitelny_rozvoj

lNOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta, 

2010. ISBN 978-80-244-2514-6. 

lTÝMOVÁ INICIATIVA PRO MÍSTNÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ, o.s. Uhlíková stopa [online]. 2010 [cit. 2012-11-28]. 

Dostupné z: http://www.uhlikovastopa.cz/

lUhlíková stopa. Zelené zprávy.cz [online]. 2011 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: 

http://www.zelenezpravy.cz/uhlikova-stopa/

lUhlíková stopa. ZELENÝ KRUH, o. s. Hra o Zemi [online]. 2007 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://www.hraozemi.cz/uhlikova-stopa.html

lUhlíková stopa. Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze. Ekologická stopa.cz [online]. 

[cit. 2012-11-28]. Dostupné z: http://www.ekologickastopa.cz/uhlikova-stopa/

lTŘEBICKÝ, Viktor. Ekologická a uhlíková stopa: Indikátory založené na konceptu environmentálních limitů. 

Dostupné z: http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/2-trebicky-ekologicka-a-uhlikova-stopa.ppt

lSpolečné výzkumné středisko Komise ukazuje, jak je možno snížit emise z námořní dopravy. Zastoupení Evropské 

komise v České republice [online]. 2010 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/10_1747_cs.htm

lKalkulačka uhlíkové stopy. CALLA – Sdružení pro záchranu prostředí. Změna klimatu [online]. [cit. 2012-11-28].

Dostupné z: http://kalkulacka.zmenaklimatu.cz/kalkulacka.html

lUhlíková kalkulačka: Cesty jídla. HNUTÍ DUHA. Hnutí Duha [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:

http://hnutiduha.cz/temata/uhlikova-kalkulacka-0

lHow Much CO2 Is Created By... GENERAL ELECTRIC COMPANY. Data Visualization [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. 

Dostupné z: http://visualization.geblogs.com/visualization/co2/
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Mohu to ovlivnit?
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CÍLE:

ČAS:

PŘEHLED AKTIVIT V LEKCI:

 Cílem lekce je seznámit žáky s tématem spotřebitelství a přimět je, aby se sami zamysleli nad 
svou vlastní spotřebou. V průběhu lekce se žáci seznámí s následujícími pojmy: globalizace, mezinárodní 
obchod, nadnárodní společnost, odpovědná spotřeba, fair trade, bio produkt a lokální produkce. Žáci 
jsou schopni vyjmenovat konkrétní země, ze kterých se do ČR dováží vybrané zboží, a ukázat tyto země 
na mapě světa. Žáci si uvědomují propojení mezi spotřebiteli a výrobci v rámci celého světa, uvědomují 
si svůj vliv na mezinárodní obchod z pozice spotřebitele. Žáci jsou schopni uvést konkrétní příklady, 
jak můžou sami ovlivnit mezinárodní trh, a na příkladech popsat negativní dopady mezinárodního 
obchodu.

 90 minut (bez přestávky), program lze i rozdělit do dvou bloků po 45 minutách.

MOHU TO OVLIVNIT?

MOHU TO OVLIVNIT?

Brainstorming 10 minut Flip chart s nakreslenou 
Diskuze tabulkou, fixy, mapa světa,

papírová izolepa/interaktivní 
tabule, aplikace 
na interaktivní tabuli.

Práce s textem ve skupině 30 minut Články (PL 1–5).
Pantomima
Diskuze

Opakování 5 minut Atlasy, obrázky komodit
(PL 6), stopky (časový
limit 3 minuty), mapa světa 
z první aktivity.

PŘESTÁVKA 10 minut

Opakování 5 minut Pomeranč nebo balónek.

Srovnávání 20–25 Reálné etikety daných 
Diskuze minut komodit nebo fotky etiket
Získávání informací pracovní listy (PL 7),

flip chart a fixy, loga 
(FK 2a – 2d, FK 3).

Opakování 5 minut Kartičky s pojmy 
a s informacemi (PL 8).

Diskuze, Argumentace 10–15 Tabule/flipchart a fixy
minut příp. pracovní listy 

do skupin (PL 9).

1. Denní program

2. Jakou cenu má?

3.Mapa světa

4. Pomeranč

5. Mohu to ovlivnit?

6.Přiřazování

7. Proč ano, proč ne

Aktivita Metoda/forma Čas Pomůcky

E
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MOHU TO OVLIVNIT?

1. Denní program

Možná odpověď: 

Poznámky:

Varianta pro starší žáky:

Tabulka:

2. Jakou cenu má?

Požádáme žáky, aby si představili svůj běžný den. Začnou od rána a zaměří se přitom na věci, které 
běžně užívají, a na potraviny, které nejčastěji jedí.

Na flipchart vytvoříme tabulku (viz níže), kam žáci zapisují výrobky, které je napadnou (pokud možno 
každý žák jeden výrobek). Pokud v tabulce chybí věci uvedené v tabulce níže, doplníme je. Žáci 
s nimi budou pracovat ve třetí aktivitě.

Vedle flipchartu je umístěna mapa tak, aby byla dobře viditelná pro všechny. Po zapsání dostatečného 
počtu věcí na flipchart pokládáme žákům otázky: Odkud tyto věci jsou? Z jakých zemí? Žáci odpovídají 
a my tyto země značíme na mapě (napíšeme komoditu) a malujeme cestu do ČR (pomocí čáry nebo 
pomocí papírové pásky). Pokud máme k dispozici interaktivní tabuli, využijeme připravený program. 
V této aktivitě nesmíme zapomenout zaznačit hlavně výrobky a potraviny, které jsou uvedeny v tabulce 
níže. O původu vybraných výrobků najdete více v příloze Text 1 – O původu komodit. 

Na konci aktivity žáci vidí, jak je ČR propojená se zeměmi po celém světě, vysvětlíme žákům pojmy 
globalizace a mezinárodní obchod (viz Text 2 – Informace pro učitele) a zeptáme se jich: Proč jsou tyto 
věci z tak velké dálky? Proč nepoužíváme jen ty výrobky vyrobené u nás či v okolních zemích? Copak my je 
neumíme vyrobit? Není přeprava komodit drahá? 

„Můžeme si dovolit přepravu zboží, protože některé firmy dělníkům platí i nižší než minimální mzdu, využívají 
dětskou práci, šetří tím, že neposkytují dělníkům ochranné vybavení, a díky tomu je výroba v daných zemích 
levnější než v Evropě.“

Tímto plynule přejdeme k další aktivitě, která se týká pracovních podmínek. 

Celá aktivita by neměla být delší než 10 minut, na vyplnění tabulky je vhodné vyhradit přibližně 
5 minut.

Pro znázornění propojení České republiky s celým světem můžeme použít: 
llaminovanou mapu světa, na kterou kreslíme smazatelným fixem, nebo lepíme papírovou lepicí 

pásku
lmapu světa překreslenou na velký papír či tabuli (jen na jedno použití)
lpřiloženou aplikaci na interaktivní tabuli 

 
Zkrátit část s tabulkou a mapou, která se zabývá hlavně jednotlivými komoditami, a zaměřit se 

na diskuzi o globalizaci a přepravě zboží. 

Ráno čaj, káva, kakao, pečivo, banán, oblečení, boty

Ve škole brambory (na oběd), mobilní telefon, sešit

Zájmy, sporty fotbalový míč

Večer doma počítač

Žáky rozdělíme do skupinek, ideálně do pěti skupin po pěti žácích. Buď je rozřadíme podle způsobu, 
jak žáci sedí, nebo je rozdělíme podle jejich povahy tak, aby se promíchali průbojní a ostýchaví žáci. 

Každé skupině rozdáme jeden článek zabývající se negativními dopady mezinárodního obchodu 
(PL 1-6). Žáci si článek přečtou a sdělí si své dojmy. V článku je krátce vysvětleno 5 rolí (5 žáků) pro 
pantomimické scénky. Ty si žáci rozdělí a domluví se, jak bude scénka vypadat. Postupně se zahrají 
scénky.

Po každé scénce necháme ostatní žáky hádat, co si myslí, že scénky zobrazují. Žáci, kteří scénku 
představovali, poté vysvětlí vlastními slovy, o jaký problém a v jaké zemi se jedná. Lépe se tak vcítí 
do dané role. Pokud budou mít žáci s vysvětlováním problémy, můžeme jim pomoci.
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Nakonec se ptáme žáků: 

Poznámky:

Varianta pro mladší žáky: 

Přehled článků k pantomimě:

3. Mapa světa

Poznámky:

Po této aktivitě je vhodné zařadit krátkou přestávku.

4. Pomeranč

lna pocity, které v nich scénky a problémy zanechaly.
lna jejich názor na daný problém, co pro ně bylo nové. 
lna řešení situace, jak by danou situaci řešili být hranými osobami, jaké existuje řešení v reálném 

světě.

K rozřazení můžeme použít i metodu náhody – články rozstříháme na díly tak, aby na každého žáka 
vyšel jeden díl a zároveň, aby byly skupiny početně vyrovnané. Každý žák si vylosuje jeden díl článku 
a bude mít za úkol najít ostatní žáky s dalšími díly stejného článku. Až článek složí, nalepí si ho na papír, 
aby se jim článek lépe četl.

Na první část, kdy žáci čtou a rozdělují si role, by mělo stačit 10 minut, zbylá divadelní část by měla 
trvat cca 20-25 minut. Scénky by neměly přesáhnout dvě minuty.

Místo pantomimy je možné zvolit formu živých obrazů (žáci vytvoří sochy zobrazující jednotlivé 
činnosti) či klasické divadelní scénky s mluvením. 

Nevyhovující pracovní podmínky Čína mobilní telefony

Znečišťování životního prostředí výrobou Indie kadmium

Nerovné postavení na trhu – výkup komodit 
za neadekvátní cenu vs. fair trade Uganda káva

Dětská práce Indie bavlníková plantáž

Útlak místních výrobců nadnárodními firmami Velká Británie supermarkety

Žáci utvoří dvojice až trojice a do každé skupiny dostanou atlas světa a sadu obrázků komodit (PL 6). 
Cílem je poskládat jednotlivé komodity na mapu podle místa, odkud pocházejí, např. káva z Brazílie. Mají 
na to časový limit 3 minut. Poté jim sdělíme správné umístění komodit na mapě. Touto aktivitou se 
uzavírá první polovina programu.

Při této aktivitě zakryjeme mapu světa, kterou jsme vytvořili v první aktivitě. Konkrétní komodity a jejich 
původ se shodují s komoditami vypsanými v tabulce v první aktivitě. Je důležité zdůraznit, že zde 
nevyhrává nikdo, je to hra pro zopakování. 

Aktivita je vhodná pro třídy, které v úvodní aktivitě neměly velký přehled o původu produktů, pokud 
žáci měli znalosti pokročilejší, je možné tuto aktivitu vynechat.

Stojíme s žáky v kruhu a házíme mezi sebou pomerančem. Ten, kdo má pomeranč, řekne asociaci, 
která ho napadá k předchozí části programu. Každý by měl říct jednu asociaci, žáci se tedy snaží házet 
pomeranč někomu, kdo jej ještě neměl. 

Nakonec pomeranč skončí u učitele a ten otevře další téma – odpovědná spotřeba.

Problém Místo Téma/komodita
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5. Mohu to ovlivnit?

Část A

Rozdělení do bloků: 

Část B

Poznámky:

Aktivita je rozdělena na dvě části – A a B.

Vyzveme žáky, aby se rozdělili do stejných skupin, ve kterých byli při aktivitě č. 2 “Jakou cenu má?“
Každá skupinka dostane dvě reálné etikety/fotografie etiket potravin či výrobků stejného typu 

(FK 2a–2d – Etikety) a jeden pracovní list (PL 7 – Srovnávání etiket). Jejich úkolem je na etiketách najít 
a do pracovního listu zapsat údaje uvedené v pracovním listu (např. složení výrobku, výrobce apod.) 
a odpovědět na otázky v pracovním listu.

Pak skupinky ostatním prezentují zjištěné informace a rozdíly. Doporučujeme prezentace skupin rozdělit 
do tří bloků a po každém bloku zařadit krátkou diskuzi nad pojmy, jako jsou fair trade, ekologické 
zemědělství, biopotraviny, bio bavlna, nadnárodní korporace či lokální produkce. Informace k jednotlivým 
pojmům naleznete v příloze Text 2 – Informace pro učitele pro učitele. Při jednotlivých diskuzích ukážeme 
žákům loga (FK 3 – Loga), podle kterých poznají fair trade, biopotraviny či české lokální výrobky. Je 
potřeba žákům vysvětlit základní charakteristiky daných pojmů, aby pak byli schopni splnit aktivitu 
šestou – Přiřazování. Můžeme také vzpomenout scénky z aktivity č. 2 “Jakou cenu má?“.

Skupiny s čokoládou a čajem fair trade káva z Ugandy
nadnárodní korporace výroba telefonů v Číně
pracovní podmínky znečištění ŽP v Indii

Skupiny s tyčinkami ekologické zemědělství supermarkety ve Velké Británii
a sušenými jablky biopotravina 

lokální produkce

Skupiny s tričky bio bavlna bavlníkové plantáže v Indii
fair trade
dětská práce

U poslední diskuze zmíníme také pojem odpovědná spotřeba, což je důležitý termín shrnující všechny 
výše zmíněné alternativy spotřeby. Tímto uzavřeme část A.

Vybídneme žáky, aby přemýšleli, jestli s tím, co se dozvěděli teď i ve scénkách, chtějí něco udělat 
a pokud ano, tak co. 

Můžeme jim pomoci následujícími otázkami:
lJak můžu jako spotřebitel ovlivnit mezinárodní obchod/výrobu?
lMohu to ovlivnit tím, jaké výrobky si budu kupovat?
lJaký má moje spotřební chování dopad? 

Odpovědi žáků zapisujeme na velký papír, který potom můžeme pověsit do třídy žákům pro 
připomenutí. Na papíře by neměly chybět výše zmíněné pojmy (odpovědná spotřeba, lokální produkce 
apod.).

K uzavření celé aktivity se můžeme žákům zmínit o tom, kde se dají v jejich okolí koupit fair trade 
či bio produkty. 

Na první část – srovnávání etiket a vyplňování pracovního listu je vhodné vyhradit asi 5–8 minut 
a zbylý čas věnovat diskuzím a brainstormingu o odpovědné spotřebě.

K dispozici je 7 dvojic fotografií etiket ke srovnávání pro větší výběr, dvojice se poznají tak, že jejich 
názvy vždy začínají stejně, např.: 4. Tyčinky bio ČR a 4. Tyčinky Hradecké ČR. 

Prezentace Pojmy do diskuze Scénky
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6. Přiřazování

Poznámky:

7. Proč ano, proč ne

Poznámky:

Varianta 2: 

Studenti zůstanou ve skupinách vytvořených při předchozí aktivitě, každé skupině rozdáme sadu kartiček 
(PL 8) s pojmy fair trade, ekologické zemědělství, lokální produkce a nadnárodní korporace 
a kartičky s informacemi, které se vážou k jednotlivým pojmům. Ke každému pojmu se vztahují čtyři kartičky 
a logo. Žáci mají za úkol k sobě kartičky správně přiřadit. Po přiřazení společně zkontrolujeme výsledky.

Aktivitu nemusíme provádět, pokud žáci dostatečně rozumí daným pojmům.

Na tabuli nakreslíme tři T-grafy. Každý T-graf  se skládá z názvu, pod nímž jsou dvě části, sloupec Pro 
a sloupec Proti.

Pomocí T-grafů zjistíme výhody a nevýhody nákupu fair trade, biopotravin a běžného zboží ze 
supermarketů. Do levého sloupce žáci píší důvody, proč kupovat dané zboží, a do pravého píší, proč je 
nekupovat.
 

Touto aktivitou žáci reflektují svůj postoj ke spotřebě, jež získali během celého programu.

T-grafy můžeme rozdat žákům v podobě pracovního listu (PL 9 – T-grafy), který žáci ve dvojicích či 
skupinách společně vyplňují. Na závěr pak postačí rychlé shrnutí argumentů pro nákup daného zboží 
a proti němu.

Informace pro učitele – O původu komodit

1. Seznam komodit/výrobků (použitých v 1. a 3. aktivitě) a země původu:

2. Seznam dalších komodit, které by mohli žáci uvést:

čaj Čína, Indie, Srí Lanka

káva Brazílie, Vietnam, Kolumbie

kakao Pobřeží Slonoviny, Indonésie, Ghana

pečivo ČR

banán Kolumbie, Ekvádor, Francie (Martinik, Guadeloupe)

brambory ČR, Francie, Německo, Polsko

oblečení Čína, Turecko, Bangladéš

boty Čína, Vietnam, Itálie

mobilní telefony Čína, Tchaj-wan, Německo

sešit ČR, Slovensko, Itálie

počítač Čína, Jižní Korea, Mexiko

fotbalový míč Pákistán, Čína, Německo

elektronika Čína, Jižní Korea, Německo, Japonsko, USA

hračky Čína

auto ČR, Německo, Francie

hodinky Švýcarsko, Čína

kartáček na zuby Švýcarsko, Německo, Čína

jízdní kolo ČR, Tchaj-wan
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máslo, mléko ČR, Slovensko, Německo, Polsko

obilí ČR, Itálie, Slovensko

pomeranč Španělsko, Řecko

jablko ČR, Itálie, Polsko

jahody Španělsko, Polsko

citrón Turecko, Španělsko

kiwi Nový Zéland, Chile

hroznové víno Itálie, Německo

rajče Španělsko, Nizozemí, Maroko

paprika Španělsko, Nizozemí

okurka Španělsko

maso ČR, Polsko, Německo

cukr ČR (cukrová řepa), Brazílie (cukrová třtina)

3. Doplňující informace:

Zboží a potraviny obecně 
Mezi největšími dovozci zboží do ČR figuruje Německo a Itálie. Není to jen proto, že by se na 

jejich území všechno zboží vyrobilo či vypěstovalo, ale hlavně proto, že zboží/potraviny nakupují 
jinde a do ČR je jen dováží.

Čaj

Káva 

Kakao

Banán

Oblečení, obuv, elektronika…

Zemědělská soběstačnost ČR

 
Největším dovozcem čaje do ČR je Polsko, kde se však čaj pouze balí, případně dále zpracovává. 
V tabulce jsou uvedeni největší pěstitelé čaje na světě.

Největším dovozcem pražené kávy do ČR je Německo, kde se však káva pouze praží, nepěstuje. 
V tabulce jsou uvedeni největší pěstitelé kávy na světě.

 
Největším dovozcem kakaa a kakaových výrobků je Německo, to ovšem pouze zpracovává 

původní surovinu – kakaové boby. V tabulce jsou uvedeni největší pěstitelé kakaa na světě.

 
Francie své banány nepěstuje ve Francii v Evropě, ale na závislém území v Karibiku – na 

ostrovech Martinik a Guadeloupe a odtud je dováží do Evropy. 

Tyto druhy zboží jsou složeny z mnoha komponentů, které se vyrábějí v různých zemích po celém 
světě. Například v případě džínů, bavlna se vypěstuje v Beninu, džínovina se utká a nabarví v Itálii, 
kalhoty se ušijí v Tunisku, zip se vyrobí z japonského drátu ve Francii atd. Pokud si tedy koupíme 
džíny “Made in USA“ v USA na ně byla pravděpodobně přidána jen poslední věc, např. cvočky.

Česká republika v posledních letech v podstatě ztratila potravinovou soběstačnost, musí velkou část 
potravin dovážet ze zahraničí. Soběstačná je ČR ve výrobě mléka a cukru, ale i tyto komodity jsou 
ohroženy levnějšími zahraničními produkty. Jelikož je ČR členem Evropské unie a jejího hospodářského 
prostoru, je částečná ztráta zemědělské soběstačnosti přirozená – více výrobků dovážíme a zároveň 
vyvážíme. Nemělo by se však stát, že by se ČR stala zcela závislou na dovozu potravin.
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Informace pro učitele

Ekonomické procesy

Sociální procesy

kulturní dimenzi
Politické procesy

globálních problémů

přes hranice 
komparativních výhod

Korporace

Nadnárodní společnost

velkými ekonomickými hráči

Globalizace

Mezinárodní obchod

Nadnárodní společnosti, korporace

= rostoucí propojenost současného světa ve všech oblastech života lidí, tj. v oblasti ekonomické, 
sociální, kulturní, legislativní, environmentální, technické i politické.

Globalizace je souborem mnoha různorodých procesů, které jsou vzájemně provázané a navzájem 
se podmiňují.  spočívají zejména v propojování světových trhů a vzniku 
nadnárodních korporací a mezinárodních finančních institucí (Světová banka, Mezinárodní měnový 
fond).  zahrnují jevy jako jsou migrace, celosvětový nárůst chudoby, nárůst 
nerovností mezi chudými a bohatými, ale i rozvoj komunikačních technologií (sociální sítě). 
V  globalizace dochází k zintenzivnění kontaktu mezi kulturami a celosvětovému 
šíření určitých kulturních vzorů.  jsou charakterizovány především poklesem 
politického vlivu národních států, propojováním států do větších celků a také rostoucím vlivem 
ekonomiky na politické rozhodování. 

Globalizace s sebou nese vznik a nárůst , se kterými se lidstvo musí 
potýkat. Dříve lokální problémy dnes dorůstají globálního měřítka (např. války) a objevují se i zcela 
nové globální problémy (např. globální změna klimatu), které je třeba řešit.

O globalizaci více na:
http://www.czechkid.cz/si1050.html,  http://www.varianty.cz/index.php?id=20&notion=10
http://www.czp.cuni.cz/knihovna/globalizace.pdf

= směna zboží či služeb (obchod) různých subjektů určitého státu se subjekty jiného státu. Je to 
tedy obchod probíhající států. 

Základem teorie mezinárodního obchodu je existence  – země se specializuje 
na výrobu a vývoz těch statků, které může vyrábět s relativně nižšími náklady (efektivněji než jiné své 
výrobky) a naopak dováží ty statky, které vyrábí s relativně vyššími náklady (méně efektivně než jiné své 
výrobky). To určuje specializaci zemí na danou výrobu.

 = právnická osoba, jako taková může vlastnit majetek, vystupovat vlastním jménem apod. 
Vnitřní poměry korporace se pravidelně řídí jejími vlastními stanovami.

 = korporace nebo podnik, jejíž některé pobočky nejsou lokalizovány v zemi 
původu, nýbrž v zahraničí. Je to tedy podnik, který řídí výrobu produktů nebo distribuci služeb ve více 
než jedné zemi. Vedení společnosti sídlí v zemi, kde firma vznikla.

Jsou , kteří mají vliv na důležitá ekonomická a politická rozhodnutí po 
celém světě. Nadnárodní korporace jsou často podezřívány z porušování lidských práv, vědomého 
ovlivňování politiků (lobbing), využívání tzv. daňových rájů či poškozování životního prostředí. Nejvíce 
jsou tyto problémy vidět v rozvojových zemích, kde mají korporace velkou vyjednávací sílu, protože 
často zaměstnávají velké množství obyvatelstva daného státu.

Mezi největší nadnárodní korporace patří: Wal-Mart Stores (síť původních amerických supermarketů), 
ExxonMobile (americká těžební společnost) a Royal Dutch Shell (britsko-nizozemská těžební 
společnost).

V ČR se s nadnárodními společnostmi setkáváme na každém kroku: mobilní operátoři, supermarkety, 
výrobci spotřebního zboží, banky… 

Nadnárodní korporace se často zabývají více oblastmi podnikání. Například firma Nestlé vyrábí 
kromě čokolád také instantní kávu, krmiva pro psy a kočky, dětskou výživu a další. Nestlé dnes vlastní 
i tradiční české značky, jako Orion, Maggi či Granko.

O nadnárodních korporacích více na:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadn%C3%A1rodn%C3%AD_korporace,  http://www.nestle.cz
http://www.enviwiki.cz/wiki/Nadn%C3%A1rodn%C3%AD_spole%C4%8Dnosti

Dokument Korporace ke zhlédnutí na:
http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/korporace-the-corporation
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Odpovědná spotřeba

Fair trade

Ekologické zemědělství, biopotraviny

= spočívá v tom, že spotřebováváme jen to, co opravdu potřebujeme; zajímáme se o původ zboží, 
složení a další informace. Odpovědný spotřebitel je . Znamená to, že známe důsledky 
svých spotřebních rozhodnutí, přebíráme  za dění věcí ve světě; nenecháváme 
se  každoročně novými trendy a reklamou; orientujeme se na , ne kvantitu; zajímáme 
se o to,  kupované věci pocházejí a  byly vyrobeny; dbáme na to, aby při výrobě kupovaného 
zboží  k porušování lidských práv a ničení vzácných přírodních oblastí.

Spotřebitelé , co bude vyráběno a za jakých podmínek, proto je zapotřebí, aby 
si uvědomovali, co činí svým nákupem. Aby se člověk stal odpovědným spotřebitelem, stačí se 
zajímat o kupované zboží a uvažovat nad dopady svého spotřebitelského chování.

O odpovědné spotřebě více na:
http://www.hraozemi.cz/odpovedna-spotreba.html, 
http://www.svetvnakupnimkosiku.cz/odpovedna-spotreba

 = spravedlivý obchod je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných 
pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Je založen na vytvoření 

 na straně jedné a  na straně druhé.
Hlavní principy fair trade:
l  – Pěstitelé dostávají za své výrobky cenu, která jim umožňuje pokrýt náklady na 

výrobu a získat prostředky pro důstojné živobytí. Jedním z nástrojů jsou stanovené minimální ceny, 
pod něž nesmějí dohodnuté ceny mezi pěstiteli a obchodníkem klesnout. 

l  – Dětská práce, která narušuje právo na vzdělání a zdravý tělesný i duševní 
rozvoj dítěte, je zakázána.

l  – Pracovníci na plantážích, farmách a v dalších podnicích pracují 
v důstojných a bezpečných podmínkách. Dostávají mzdu, která pokrývá náklady na jejich živobytí.

l  – Povinností obchodníků zapojených do fair trade je vyplácet 
družstvům výrobců tzv. sociální příplatek. Tento dodatečný příjem z fair trade je 
investován do projektů místního rozvoje, zejména v sociální oblasti.

l  – Škodlivé agrochemikálie a geneticky upravené 
plodiny jsou z fair trade vyloučeny. Podporovány jsou udržitelné pěstitelské 
a výrobní postupy, které zachovávají ekosystémy pro příští generace a chrání 
zdraví pěstitelů i spotřebitelů.

Výrobky Fairtrade zákazník lehce rozezná podle loga. Nejznámější je logo FLO (Fairtrade International). 

Seznam prodejních míst fair trade v ČR naleznete na:
http://www.fairtrade.cz/cz/49-prodejni-mista
Projekt, do kterého se můžete zapojit jako škola a město:
http://www.fairtradovamesta.cz/o_fairtradovych_mestech/skoly
O fair trade, jeho historii i základních principech více na:
http://www.fairtrade.cz/10-zakladni-informace/

 = moderní forma obhospodařování půdy bez používání chemických látek 
(umělá hnojiva, chemické postřiky, hormony) či GMO (geneticky modifikovaných organismů). Tento 
zemědělský produkční systém umožňuje produkovat vysoce kvalitní potraviny, tzv. .

Cílem ekologického zemědělství je využívat místní zdroje a pracovat v uzavřeném koloběhu látek 
v přírodě: zdravá půda – zdravé rostliny – zdravé potraviny – zdraví lidé – nenarušená krajina.

Základní přístupy:  pomocí 
přirozených postupů (organické hnojení, pestré osevní 
postupy), , chovaná 

  (žádné masové chlévy, ale 
volný pobyt mimo ustájení; žádná genová manipulace či
používání hormonů). Existuje několik druhů certifikací biopotravin, českým označením je tzv. biozebra, 
dále se můžeme setkat i s evropským označením.

informovaný
svůj díl zodpovědnosti

ovlivňovat kvalitu
odkud jak

nedocházelo
zásadně ovlivňují

partnerství mezi producentem spotřebitelem

spravedlivá cena

zákaz dětské práce

důstojné pracovní podmínky

rozvoj komunit

environmentální udržitelnost

Ekologické zemědělství

biopotraviny

zachování zdravé a kvalitní půdy

boj proti plevelům mechanickou cestou
zvířata žijí v přirozeném prostředí
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Kde koupit biopotraviny: supermarkety, farmářské trhy, biobedýnky 
http://www.bio-info.cz/zpravy/adresar-kam-pro-bedynky-ukaze-lidem-cestu-k-jidlu-z-blizka 
O ekologickém zemědělství a biopotravinách více na:
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi
http://www.nazeleno.cz/ekologicke-zemedelstvi.dic

Lokální produkce může mít několik měřítek. Ideální stav je, když se shoduje místo, 
kde se zboží/produkt vyrobí/vypěstuje, a místo, kde se koupí/spotřebuje. V našem 
českém měřítku se s pojmem lokální produkce často setkáváme v měřítku naší 
republiky. .

Hlavní výhodou lokální produkce je snížení nákladů a environmentálních dopadů dopravy. Tím se 
zachovává i  produktů. Lokální produkce se neváže pouze na zemědělské nebo 
potravinářské výrobky, ale i na jiné zboží a služby, např. tradiční řemeslné výrobky, textilní výrobu apod.

Další výhodou lokálních produktů je, že , které za ně utratíme, . 
Kdybychom všechny výrobky jen dováželi, všechny naše peníze by odešly do jiných zemí. Je potřeba, 
abychom podporovali lokální produkci, protože tím podporujeme svou vlastní . 
Lokální produkce také zachovává místní  (hlavně na vesnicích), lidé obchodují 
s lidmi, které osobně znají.

Těm opravdu nejlepším potravinám od malých a středních regionálních výrobců uděluje Ministerstvo 
zemědělství v každém kraji značku . Existuje také označení , které značí 
vybrané kvalitní české výrobky.

O lokální produkci více na:
http://www.bedynky.cz/text/zemedelstvi-podporovane-mistni-komunitou,
http://www.envic.cz/mistni-potraviny-na-taliri.htm,  http://eagri.cz/public/web/regionalni_potraviny

= bavlna pocházející z ekologicky kontrolovaného zemědělství. Biobavlna není geneticky 
modifikována a pěstuje se výhradně s použitím přírodních hnojiv. Biobavlna se sbírá 

. Ekologické pěstování bavlny  dětskou práci. 
Biobavlna je na dotek , protože vlákno má více chmýří, není porušeno žádnými chemickými 
přípravky. Tkaniny z biobavlny procházejí nižším stupněm zpracování a jsou tak 

. Biobavlna voní “čistěji”, protože se při jejím zpracování nepoužívá formaldehyd. Čistá, 
přírodní bavlna  žádné alergické reakce. 

Biobavlna se v roce 2008 pěstovala ve 22 zemích světa. Jejími největšími producenty jsou například 
Indie, Sýrie, Turecko, Čína nebo USA. Objem celkově vyprodukované biobavlny i počet jejích pěstitelů 
neustále roste. Obchod s oblečením z biobavlny se v ČR teprve rozvíjí, nabízejí ho např. obchody 
Marks&Spencer, C&A, H&M. 

lPři pěstování bavlny se používá téměř čtvrtina světových pesticidů, je to 
.

lVětšina bavlny se pěstuje v rozvojových zemích a množství užívaných pesticidů a chemických hnojiv 
.

lNa pěstování bavlny i pozdější výrobě oblečení se často podílejí , které jsou nejzranitelnější vůči 
otravě chemikáliemi.

lPěstování bavlny má i sociální rozměr, rodiny farmářů pěstujících konvenční bavlnu za velmi nízké 
ceny se často dostávají do  a např. v Indii je mezi těmito farmáři závratně vysoký počet 
sebevražd.

lStudie z roku 2004 provedená na univerzitě v Łodži prokázala, že  nebezpečných pesticidů 
mohou být nalezena i v bavlněném oblečení, které běžně nosíme.

O bio bavlně více na:
http://www.bettymode.com/biobavlna/biobavlna.html
http://ecomamma.cz/ekologie-fairtrade

Lokální produkce

Biobavlna

Fakta k “normální“ bavlně pro srovnání:

Co bylo vypěstováno u nás v ČR, je lokální

čerstvost a chutnost

peníze zůstávají v našem regionu

místní ekonomiku
sociální a kulturní vazby

Regionální potravina Klasa

ručně, není 
chemicky upravována, bělena ani barvena zakazuje

jemnější
trvanlivější 

a odolnější
nezpůsobuje

nejvíce chemizovaná 
plodina na světě

narušuje úrodnost půdy a ohrožuje zdroje pitné vody
děti

spirály dluhů

rezidua
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Přílohy:

Zdroje:
PL 1 – Pracovní podmínky v Číně

PL 2 – Znečišťování životního prostředí v Indii

PL 3 – Výkup kávy a fair trade v Ugandě 

PL 4 – Příběh Marohri a bavlny z Indie

PL 5 – Boj místních výrobců s velkými obchodními řetězci ve Velké Británii

Text 1 – O původu komodit

Text 2 – Informace pro učitele

Pracovní list 1: Pracovní podmínky v Číně.
Pracovní list 2: Znečišťování životního prostředí v Indii.
Pracovní list 3: Výkup kávy a fair trade v Ugandě.
Pracovní list 4: Příběh Marohri a bavlny z Indie.
Pracovní list 5: Boj místních výrobců s velkými obchodními řetězci ve Velké Británii.
Pracovní list 6: Obrázky komodit.
Pracovní list 7: Srovnávání etiket.
Pracovní list 8: Přiřazování pojmů.
Fotokarty 2a–2b.
Fotokarta 3.
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CÍL:

ČAS: 

PŘEHLED AKTIVIT V LEKCI:

Cílem lekce je seznámit žáky s problémem světelného znečištění, jehož existenci si většinou lidé 
ani neuvědomují. Žáci popíší, co znamená pojem světelný smog, a vysvětlí, jak vzniká. Žáci popíší, jak 
působí světelné znečištění na lidi a jaké problémy způsobuje živočichům a rostlinám. Žáci se zamyslí 
nad tím, jak je možné světelné znečištění omezit a jakým způsobem mohou sami přispět k jeho snížení.

45 minut

ROZSVÍTÍME DALŠÍ LAMPU?

ROZSVÍTÍME DALŠÍ LAMPU?

1. Světlo

Varianta:

2. Co je na fotce?

Žákům předem neřekneme téma lekce. Na tabuli napíšeme pojem světlo 
a úkolem žáků bude ve dvojicích sepsat na papír vše, co je napadne, 
když se řekne světlo. Na brainstorming žákům necháme 2–3 minuty. Po té 
společně jednotlivé asociace napíšeme na tabuli. Žádné nápady žáků 
neodsuzujeme, neexistují správné nebo špatné odpovědi.

 Žáci nesepisují asociace ve dvojici, ale pracujeme s celou třídou. Žáci nahlas říkají jednotlivá 
slova, která je napadají v souvislosti se světlem. Vše zapisujeme na tabuli.

Na volné prostranství ve třídě rozmístíme fotografie. Každá dvojice si vybere fotografii, která ji zaujme, 
zdá se jí zajímavá nebo jí je například nějakým způsobem blízká. Dvojice si povídají o vybrané fotografii. 
Diskuzi můžeme podpořit těmito otázkami: 
lPřipomíná vám obrázek něco? 
lJaké ve vás fotografie vyvolala pocity? 
lSpíše pozitivní nebo negativní? 
lLíbí se vám? 

Brainstorming 5 minut Tabule, papíry, 
psací potřeby

Popis obrázku, vyjádření pocitů, 10 minut Fotokarty 4a–4n
práce ve dvojici

Sledování videa, 10 minut PC s reproduktory, video
zapamatování si informací Dny bez nocí na DVD 1,

Text 1

Práce ve dvojici s texty 15 minut PL 1 a PL 2 do dvojice,
a pracovními listy, použití informací psací potřeby
z textu a videa

Diskuze celé třídy, shrnutí získaných 5 minut Tabule
informací, zamyšlení

1. Světlo

2. Co je na fotce?

3. Video

4. Pracovní listy

5. Reflexe

Aktivita Metoda/forma Čas Pomůcky

SVĚTLO

R
E
F
L
E
X
E

E
V
O
K
A
C
E

U
V
Ě
D
O
M
Ě
N
Í 
S
I

U
V
Ě
D
O
M
Ě
N
Í 
S
I

E
V
O
K
A
C
E



Dvojicím necháme na diskuzi asi 2 minuty. Poté každá dvojice ukáže svou fotografii zbytku třídy 
a stručně shrne, o čem si povídala.

Až dostanou prostor všechny dvojice, zeptáme se žáků, jestli je napadá, co všechny fotografie 
spojuje. Odpovědi neodsuzujeme, fotografie mají jistě mnoho společného. Pokud žáci na „správnou 
odpověď“ nepřijdou, zeptáme se jich, zda někdy slyšeli pojem světelné znečištění a co podle nich pojem 
znamená. Odpovědi nijak nehodnotíme, neopravujeme je.

Žákům pustíme video o světelném znečištění: Dny bez nocí (čas 9:24), které je přiložené na DVD 1. 
(Video lze rovněž přehrát na http://www.astro.cz/znecisteni. Je vhodné si video připravit již před hodinou 
nebo v úvodu hodiny během diskuze žáků nad fotografiemi. Video se v případě pomalého připojení 
může dlouho načítat.) Na CD 1 také naleznete přepis komentáře k videu Dny bez nocí.

Žáky upozorníme, aby se pokusili si z videa zapamatovat co nejvíce informací. Zvážíme, zda zadáme 
žákům, aby si z videa dělali poznámky. Video je spíše motivační, neobsahuje příliš faktických informací. 
Je proto vhodné, aby žáci spíše sledovali video místo psaní poznámek, protože vizuální stránka videa je 
poměrně důležitá.

Po zhlédnutí videa žákům krátce představíme projekt GLOBE at Night. Pokud projekt žáky zaujme, 
mohou se jednotlivci, popřípadě celá třída do projektu zapojit.

3. Video
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Informace pro učitele – GLOBE at Night
Celosvětový projekt „GLOBE at Night“ nabízí možnost zapojit se do jednoduchého pozorování, 

které pomáhá mapovat světelné znečištění po celém světě. Každoročně od roku 2006 lidé po celém 
světě pozorují souhvězdí Oriona a Lva a určují, jak slabé hvězdy jsou schopni na obloze pozorovat. 
Pozorování probíhá od února do dubna. Své pozorování lidé porovnávají s mapkami a odesílají 
jednoduchý formulář organizátorům projektu. Zároveň je možné svůj výsledek pozorování porovnat 
s tisícovkami dalších výsledků od pozorovatelů z celého světa.

Více informací o projektu a podrobný návod k pozorování můžete najít na webových stránkách 
Hvězdárny a planetária Brno: http://www.hvezdarna.cz (v menu Projekty, záložka GLOBE at Night).

4. Pracovní list

5. Reflexe

Žákům rozdáme do dvojic pracovní listy (PL 1) a texty (PL 
2). Každý žák z dvojice si přečte jeden text a ve dvojici si 
navzájem sdělí, co se ze svého textu dozvěděli. Úkolem žáků 
bude vyplnit pracovní listy jak na základě informací z videa, 
tak s využitím údajů uvedených v textu. 

Část pracovního listu však neověřuje znalosti žáků, ale je 
zaměřena spíše na jejich vlastní názor a pocity. Zvážíme, zda 
žákům rozdáme jeden pracovní list do dvojice a nebo bude 
mít každý žák vlastní pracovní list. 

Žáci budou mít na přečtení textu a vyplnění pracovního 
listu 15 minut, na tento časový limit je dopředu upozorníme.

Jistou formou reflexe je i vypracování pracovního listu, ale přesto čas na konci hodiny věnujeme 
krátkému shrnutí. 

Pokud jsou žáci s vypracováním pracovních listů brzo hotovi nebo máme z jiného důvodu 
, projdeme společně s žáky jednotlivé úkoly v pracovních listech. Zaměříme se především na 

poslední dva úkoly z pracovního listu. Po té se vrátíme k brainstormingu z úvodu hodiny a zeptáme se 
žáků, jestli by výčet asociací něčím doplnili. Nápady žáků zapíšeme na tabuli.

Pokud nám na konci hodiny zbývá , nebudeme procházet celý pracovní list, ale budeme 
se věnovat pouze posledním dvěma úkolům z pracovního listu a ty probereme s celou třídou. Poté se 
společně s žáky vrátíme k brainstormingu z úvodu hodiny a zeptáme se žáků, jestli by výčet asociací 
něčím doplnili. Nápady žáků zapíšeme na tabuli.

dostatek 
času

méně času

Práce ve skupinách, ZŠ Vodní, Mohelnice
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Informace pro učitele – Světelné znečištění
Světelné znečištění je pojem souhrnně označující nežádoucí jevy provázející umělé venkovní 

osvětlení. Mezi hlavní projevy světelného znečištění patří oslnění, pronikání světla do příbytků, 
osvětlení míst, u nichž to není žádoucí, a v neposlední řadě zvýšení jasu noční oblohy. Dopady 
světelného znečištění jsou rozmanité a v jisté míře postihují téměř všechny obyvatele vyspělého 
světa, ačkoliv si to často ani neuvědomují. Určité množství světelného znečištění provází každé 
umělé osvětlení a nelze se mu zcela vyhnout..

Zvýšený jas noční oblohy, známý též jako „světelný smog“ je jedním z nápadných projevů 
světelného znečištění. Ve volné přírodě, daleko od civilizace, je noční obloha skutečně tmavá, jsou 
na ní vidět tisíce hvězd a pás Mléčné dráhy. Tak tomu bylo ještě před několika desítkami let nad 
většinou našeho území. Dnes je však situace zcela jiná a bohužel se i stále zhoršuje. Nad každým 
městem se vznáší již z dálky viditelný oranžový příkrov, skrz který je vidět jen několik desítek, 
nanejvýš stovek hvězd.  Příčinou je umělé světlo, které se rozptyluje v ovzduší – podobně jako se 
ve dne rozptyluje sluneční svit a dává tak vzniknout modré obloze. Toto rozptýlené světlo činí oblohu 
světlejší a způsobuje, že se na ní mnoho hvězd a nebeských jevů ztrácí (Světelné znečištění.cz, 
2012).

Z hlediska šíření světelného znečištění jsou nejhorší paprsky, které jsou vyzářené z lamp 
a světlometů téměř vodorovně, případně několik stupňů nad horizont. Právě tyto paprsky se 
významným způsobem podílejí na zvýšeném jasu nočního nebe i 100 km od velkého města. Je to 
dáno délkou dráhy světla. Pokud svítí světlomet přímo nahoru, pouze malá část světla se rozptýlí 
a většina unikne do vesmíru. Avšak světlo vyzářené kousek nad horizont má dostatečně dlouhou 
dráhu na to, aby se stihlo celé rozptýlit. Proto je třeba co nejvíce zabránit úniku světla z lampy i jen 
kousek nad horizont (Svetelné znečistenie, 2012a).

Osvětlení je obvykle instalováno za účelem osvětlení komunikace, určitého prostranství nebo 
objektu. V naprosté většině případů však část světla dopadá i do míst, která být osvětlená nemusí, 
anebo vyloženě nemají. Kromě silnic svítíme i do ložnic obyvatel přilehlých domů, kromě kostela 
svítíme i na oblohu a mohli bychom pokračovat. Často je použito osvětlení nevhodné, zbytečně 
silné, zastaralé nebo málo účinné. Naplno svítíme i pozdě v noci, kdy po ulicích nikdo nechodí. 
To všechno vede ke zbytečnému plýtvání elektrickou energií a v případě veřejného osvětlení 
i k plýtvání našimi penězi, které by mohly být lépe využity jinde. Současná technika přitom umožňuje 
navrhnout a realizovat kvalitní a přitom úsporné osvětlení.

Osvětlení by v nočních hodinách mělo bezpečnost zvyšovat, avšak přesto nejsou výjimkou 
případy, kdy nevhodné osvětlení bezpečnost paradoxně snižuje. Nekvalitní, špatně zvolené nebo 
chybně nainstalované osvětlení může nepříjemně oslňovat a vytvářet náhlé přechody mezi silně 
nasvícenými místy a tmavými stíny. Oslnění vytváří prostor pro vznik nebezpečných situací zejména 
v dopravě, ale nejen tam. Nerovnoměrné osvětlení kombinující intenzivní světlo a hluboké stíny může 
poskytovat příležitost pro nepozorované páchání trestné činnosti, tedy přesný opak toho, čemu by 
mělo zabránit. Více neznamená lépe — osvětlení nemusí být silné, ale mělo by být kvalitní a vhodně 
zvolené tak, aby neobtěžovalo okolí. (Světelné znečištění.cz, 2012) Když lampy nesvítí do očí, zrak 
přestane být oslňován a adaptuje se na menší jas okolí, stane se citlivějším. Pak je často vidět 
stejně dobře při poloviční intenzitě osvětlení (Svetelné znečistenie, 2012b).

Obrázek názorně představuje 
 a směry, kam tyto lampy svítí. Oblíbená 

svítidla typu koule nebo kužele usměrňují 
světlo špatně nebo vůbec, velká část ho jde 
bez užitku vodorovně nebo nahoru. Takové 
lampy mohou představovat významný zdroj 
světelného znečištění a měly by být používány 
pouze ve výjimečných a dobře odůvodněných 
případech. Vhodná jsou naopak svítidla 
vybavená kvalitní optikou, která směrují světlo 
tam, kde je ho potřeba a neobtěžují své okolí 
(Světelné znečištění.cz, 2012).

různé typy 
lamp

Světelné znečištění.cz [online]. 2012 [cit. 2012-03-13]. 
Dostupné z: http://www.svetelneznecisteni.cz/

velmi
špatné

dobréšpatné
velmi
dobré
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Umělé osvětlení má často tragické dopady na 
živočichy i rostliny. Mnoho druhů navázalo svůj životní 
cyklus na periodické změny délky dne a noci během 
ročních období. Značná část živočichů se přizpůsobila 
životu ve tmě a je na ní zcela závislá při své obživě, 
migraci nebo rozmnožování. K orientaci využívají svit 
Měsíce a hvězd, které byly po milióny let jedinými 
zdroji světla v noci. (Světelné znečištění.cz, 2012)

Světelné zdroje namířené na oblohu dezorientují 
hlavně ty druhy ptáků, které táhnou v noci, stále méně 
z nich dokončí své stěhování. Počet ptáků, kteří se 
v Severní Americe setkají s osvětlenými budovami, je 
odhadován na sto milionů ročně. Oslnění ptáci míří 
přímo na světelný zdroj a nestačí zaregistrovat překážky. 
Náraz ve vysoké rychlosti pro ně většinou končí smrtí. 
Ptáci žijící ve městech někdy reagují na „světelný smog“ 
změnami životního rytmu. Někteří z nich zpívají nebo 
pokračují v krmení mláďat i v noci. Byly zaznamenány 
i případy zimního hnízdění. Vylíhlá mláďata však umírají 
hladem nebo zmrznou.

Na blízkost silných světelných zdrojů reagují dokonce 
také stromy, a to opožděným opadáváním listů 
a předčasným úhynem. Některé druhy, například platany, 
jsou na svět lo obzvlášť c i t l ivé. Ty, k teré jsou 
v blízkosti lamp, nepoznají, že přichází zima. Listy se jim 
neodbarví, ale v plné zeleni zmrznou, a až potom 
začnou opadávat.

Noční tanec rojů hmyzu okolo pouličních lamp nemá 
nic společného s jejich přirozeným životním rytmem 
a zpravidla končí jejich smrtí. Jako omámeny přilétají 
i z velkých vzdáleností doufajíce, že zde najdou 
potravu, partnery nebo vhodné místo na kladení 
vajíček. Někteří zoologové jsou přesvědčeni, že 
světelné pasti se významně podílejí na ochuzování 
druhové rozmanitosti hmyzu. (Svetelné znečistenie, 
2012c) Úhyn miliard hmyzích jedinců může také 
například narušit plodnost ovocných stromů (Gabzdyl, 
2010).

Lidský organismus je rovněž přizpůsobený pravidelnému 24hodinovému cyklu, jehož nedílnou 
součástí je spánek. Spánek je nezbytný pro správnou funkci našeho těla, zejména pro regeneraci 
nervového systému. 

Nedostatek spánku či jeho špatná kvalita vedou k pocitu únavy, snížené pozornosti a výkonnosti. 
Dlouhodobé problémy se spánkem znamenají významné snížení kvality života a mohou být příčinou 
vzniku závažných duševních chorob. Častou příčinou snížené kvality spánku jsou civilizační vlivy, 
mezi které patří i přítomnost nadměrného množství světla v noci. 

Lidé přirozeně spí lépe ve tmě – je to důsledek milionů let vývoje, kdy naši předci spali v noci 
ve zcela tmavém prostředí. Klíčovou roli zde sehrává „spánkový“ hormon melatonin, pro jehož 
tvorbu je úplná tma nezbytná. 

Melatonin má kromě řízení spánku patrně i další důležité úlohy, které jsou v posledních letech 
předmětem intenzivního výzkumu lékařů: je velmi pravděpodobné, že melatonin působí preventivně 
proti vzniku rakoviny, zpomaluje proces stárnutí a pomáhá proti Alzheimerově či Parkinsonově 
chorobě (Světelné znečištění.cz, 2012).

Bratislava, autor: Ľubomír Maslík
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Je možné světelné znečištění omezit?

Poznámka:

 
Ano, velmi jednoduše – ať už se jedná o veřejné osvětlení velkého města či lucerničku u dveří 

našeho domu, stačí dodržovat následujících 5 zásad:

1. Svítit jen tehdy, kdy je potřeba, pouze tolik, kolik je potřeba a jen tam, kam je potřeba. Svítit na 
zem, ne do nebe a ostatním do očí.

2. Používat kvalitní moderní svítidla. Mají nižší spotřebu, delší životnost a jsou ohleduplnější k okolí.

3. Používat svítidla určená pro daný účel, instalovat je správným způsobem a dbát na jejich 
dobrý stav.

4. Návrh složitějšího a/nebo rozsáhlejšího osvětlení svěřit odborníkovi. Tato investice se jistě vyplatí.

5. Po svém dodavateli osvětlení požadovat, aby dbal na co nejmenší míru světelného znečištění.

(Světelné znečištění.cz, 2012)

 Pro jednoduchost a přehlednost nejsou v textech pro žáky citace uvedeny, všechny 
informace jsou však dohledatelné v textu pro učitele.

Přílohy:

Autoři fotografií:

Pracovní list 1: Světelné znečištění.
Pracovní list 2: Světelné znečištění – text pro žáky.
Text 1: Komentář k videu Dny bez nocí.
Fotokarty 4a–4n

 
Fotokarta 4a: Sjezdovka, Hutisko-Solanec, autor: Jan Kondziolka.
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Fotokarta 4c: Přechod, Karviná, autor: Jan Kondziolka.
Fotokarta 4d: Vídeň, autor: Pavol Fronk.
Fotokarta 4e: Průmyslový park, Kopřivnice, autor: Jan Kondziolka.
Fotokarta 4f: Pohled na Frýdek-Místek z Lysé hory (v pozadí Ostrava), autor: Jan Kondziolka.
Fotokarta 4g: Karviná, autor: Jan Kondziolka.
Fotokarta 4h: Frýdek-Místek, autor: Jan Kondziolka.
Fotokarta 4i: Fontána, Vlašim, autor: Jan Kondziolka.
Fotokarta 4j: Singapur, autor: Pavol Fronk.
Fotokarta 4k: Kostel sv. Martina, Petrovice u Karviné, autor: Jan Kondziolka.
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Další zdroje informací:
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CÍL:

ČAS:

PŘEHLED AKTIVIT V LEKCI:

 Cílem lekce je, aby se žáci zamysleli nad potravinami, které jsou denně součástí jejich jídelníčku, 
a uvědomili si, jaké jsou globální souvislosti konzumace potravin v České republice. Žáci popíší správnou 
skladbu jídelníčku a zjistí, odkud pocházejí některé z komodit v našich obchodech. Žáci si uvědomí, jaké 
dopady má konzumace vybraných komodit v rozvinutých zemích na země rozvojové. Žáci získají bližší 
informace o problematice dětské práce v rozvojových zemích.

 90 minut.

SVĚT V JÍDELNÍČKU

SVĚT V JÍDELNÍČKU

Práce ve skupinách, diskuze, 20 minut PL 1 pro každého žáka
vyplnění pracovního listu

Práce se slepou mapou a atlasem, 25 minut PL 2 a PL 3 pro každou
skupinová práce, zjišťování skupinu, atlasy, lepící hmota,
a zaznamenávání informací, nástěnná mapa světa,
pohybová hra kartičky se zeměmi původu,

kartičky s názvy komodit,
dvě hrací kostky do každé
skupiny

PŘESTÁVKA

Práce s textem, prezentace, 40 minut PL 4 do skupiny, PL 5 pro
práce ve skupině každého žáka, psací

potřeby, papíry 
na poznámky

Shrnutí lekce, 5 minut Balíček karet
vyjádření každého žáka

Práce ve skupinách, diskuze, 10–20 Fotografie nápojů pro
seřazování nápojů podle obsahu minut každou skupinu,
cukru 2 kg kostkového cukru

1. Potravinová pyramida

2. Odkud pocházejí 
potraviny v našich 
obchodech?

3. Co vlastně jíme?

4. Reflexe

Bonusová aktivita
Cukr v nápojích

Aktivita Metoda/forma Čas Pomůcky

E
V
O
K
A
C
E

U
V
Ě
D
O
M
Ě
N
Í 
S
I

1. Potravinová pyramida
Žákům rozdáme pracovní listy (pracovní list 1). Před hodinou do rohu každého pracovního listu 

napíšeme číslo, na základě toho budou žáci později rozděleni do skupin po šesti žácích. Podle počtu 
žáků ve třídě tedy budeme mít šest papírů s číslem 1, šest s číslem 2 atd. Číslo je možné nahradit také 
symbolem (hvězdička, trojúhelník atd.). Každý žák má za úkol samostatně vypracovat první část 
pracovního listu (pracovní list má celkem tři části, je v něm ale záměrně popsán pouze první úkol, aby 
žáci nevěděli, co je bude dál čekat). Žákům necháme na vypracování asi 3 minuty. Jakmile jsou všichni 
žáci hotovi, rozdělí se do skupin podle toho, jaké číslo, popřípadě symbol má jejich pracovní list. Žáci 
se stejnými čísly nebo symboly vytvoří skupinu a sednou si pohromadě.

Ve skupinách nyní žáci pracují na druhé části pracovního listu. Jejich úkolem je potraviny do pyramidy 
zařadit tak, jak je to podle jejich názoru správně. Na úkol skupinám necháme asi 3 minuty. S řešením by 
měli souhlasit všichni žáci ve skupině. Konečné řešení si každý žák zaznamená do svého pracovního listu.

U
V
Ě
D
O
M
Ě
N
Í 
S
I

R
E
F
L
E
X
E
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Až jsou všechny skupiny s prací hotovy, 
postupně krátce představí své řešení. Skupin se 
ptáme na rozdíly mezi první a druhou pyramidou 
a na to, proč jednotlivé skupiny potraviny takto 
zařadily. Poté, co dostanou slovo všechny skupiny, 
představíme třídě správně sestavenou potravinovou 
pyramidu. Žáci si vyplní třetí část pracovního listu, 
tedy správně sestavenou potravinovou pyramidu. 
Společně s žáky zdůvodníme, proč jsou jednotlivé 
skupiny potravin umístěny právě v daných polích 
pyramidy. Žákům řekneme, kolik porcí z dané 
skupiny potravin by se mělo denně sníst, což si 
žáci rovněž doplní do pracovních listů. Můžeme 
přidat i některé další užitečné informace. V případě, 
že máme dostatek času, diskutujeme s žáky nad 
klady a zápory jednotlivých skupin potravin.

Práce s pracovními listy ve skupinách,
ZŠ Vodní, Mohelnice 

Informace pro učitele – potravinová pyramida

První patro pyramidy (základna) – obiloviny, rýže, těstoviny, pečivo 

Druhé patro pyramidy – ovoce a zelenina
Ovoce

Zelenina. 

Třetí patro pyramidy – mléko, mléčné výrobky, maso nebo masné výrobky, luštěniny, vejce, ryby
Mléko a mléčné výrobky

Maso a masné výrobky, vejce a výrobky z nich. 
Význam masa

Pyramida názorně vysvětluje jak skladbu, tak doporučené množství a poměr druhů potravin ve 
správně složeném jídelníčku. Potravinovou pyramidu sestavili odborníci jako názornou pomůcku 
výživových doporučení. Potravinová pyramida se skládá z 6 potravinových skupin rozdělených do 
čtyř pater. Ke každé potravinové skupině je napsán doporučený počet porcí, které by člověk měl za 
den sníst. Velikost porce je zde jasně definována.

Základem stravy by měly být produkty vyrobené z obilnin – patří sem pečivo, těstoviny, rýže, 
ovesné vločky, cornflakes, pohanka, knedlíky, kukuřičné výrobky. Tato potravinová skupina je bohatá 
na minerální látky, polysacharidy (složené cukry – hlavně škrob – velmi důležitý zdroj energie), 
vitamíny a vlákninu. 

 můžeme konzumovat buď v syrovém stavu, nebo zpracované, jakýmkoli zpracováním se 
výživová hodnota ovoce snižuje. Marmeládu a jinak na sladko upravené ovoce však již neřadíme do 
tohoto patra pyramidy. Hlavní složkou ovoce je voda. Ovoce je výborným zdrojem sacharidů. Obsah 
bílkovin a tuků je zanedbatelný. Tuk je obsažen ve velké míře pouze ve skořápkovém ovoci 
(všechny druhy ořechů, mandle). Ovoce je kvalitním zdrojem vitaminu C a některé ovoce obsahuje 
i vitaminy skupiny B a karotenoidy. Skořápkové ovoce je bohaté na vitamin E. Nesmíme zapomínat 
na minerální látky a jiné ochranné látky, zejména pak tzv. antioxidanty, které chrání tělo před 
účinkem volných radikálů. Ovoce je bohaté i na vlákninu, zejména na její jeden druh, který 
nazýváme pektin (podílí se na snižování hladiny cholesterolu v krvi).

Hlavní složkou zeleniny je rovněž voda. Obsah bílkovin a tuku je stejně jako u ovoce 
zanedbatelný. Některé druhy obsahují větší množství škrobu. Zelenina je dobrým zdrojem vlákniny.

 mají stejně jako ostatní potraviny živočišného původu vysokou výživovou 
hodnotu. Mléko je zdrojem velmi kvalitních bílkovin. Tuky v mléčných výrobcích jsou nasycené, tzn., 
že se zde nachází i cholesterol. Ze sacharidů obsahuje mléko téměř výlučně laktózu. Mléko je 
zdrojem vitaminů A, D, vitaminů skupiny B a minerálních látek, zejména pak vápníku, proto je 
konzumace mléka a mléčných výrobků důležitá. Hraje nezbytně důležitou roli při stavbě kostí 
a zubů, při srážení krve i činnosti svalstva. Jeho nedostatečným příjmem vzniká onemocnění – 
osteoporóza. Vápníku je více ve tvrdých sýrech než v mléce, jogurtech a tvarohu.

 ve výživě je značný, i když nadměrný příjem nelze ze zdravotního hlediska 
doporučit. Maso je důležitá potravina zejména pro děti, především pro obsah plnohodnotných 
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bílkovin. V mase je rovněž obsažen tuk, jehož množství značně kolísá. Maso je bohaté na minerální 
látky, zejména železo a zinek. V mase najdeme i vitaminy skupiny B a dále vitamin A a D. V mase, 
jako ve všech živočišných potravinách, je přítomen cholesterol. Jeho množství záleží na množství 
tuku v mase. 

 je z výživového hlediska velmi cenné. Vedle plnohodnotných bílkovin je 
i zdrojem minerálních látek fosforu, jódu a vitaminů D a A (vnitřnosti ryb). Vysokou biologickou 
hodnotu má rybí tuk, protože obsahuje mnoho nenasycených mastných kyselin, které hrají důležitou 
roli v prevenci onemocnění srdečních cév. Ryba v jakékoli podobě by se měla objevit na jídelníčku 
optimálně 2x týdně. 

 jsou velice výživná. Bílek je v podstatě čistá a plnohodnotná bílkovina a žloutek je bohatý 
na tuky, a to obzvláště tzv. fosfolipidy. Ve vejcích najdeme vitaminy A, D, E, K, skupinu B, karoteny 
a minerální látky, z nichž je velmi dobře využitelné železo. Nepříliš příznivý je ve vejcích obsah 
cholesterolu. Více je ho ve vejcích domácích, méně pak ve vejcích z velkochovů. Vejce by ve stravě 
chybět nemělo. Doporučená spotřeba vajec se pohybuje okolo 4 – 6 vajec na osobu a týden.

 jsou zdrojem jednoduchých cukrů a také tuků, a tudíž tělu slouží jak tzv. prázdná 
energie. Nepřináší totiž žádné jiné prospěšné látky, pouze onu zmíněnou energii. Je zde ještě jedna 
nevýhoda, chuťové buňky si rychle zvyknou na sladkou chuť. A potraviny méně sladké se zdají být 
mdlé a nepříliš chutné. Jednoduché cukry jsou rovněž potravou pro bakterie dutiny ústní, které jsou 
zodpovědné za tvorbu zubního kazu. Sladkosti z našeho života nelze zcela vyloučit, nicméně je 
třeba jejich konzumaci radikálně snížit. 

 dodává pokrmům chuť a díky jodizaci soli je v ní obsažen tolik potřebný jód. Denní příjem by 
neměl přesáhnout 5 g a musíme počítat s tím, že sůl je již obsažena v řadě potravin, které 
kupujeme hotové – pečivo, sýr, masné výrobky… I na slanou chuť si organismus rychle zvykne, 
proto někteří lidé tolik solí. 

 jsou velmi důležitou složkou potravy, rozpouští se v nich vitaminy rozpustné v tucích A, D, E, 
K, z cholesterolu se tvoří žlučové kyseliny, vitamin D a pohlavní hormony. Navíc tuk chrání orgány 
před nárazy a podílí se na regulaci teploty. Jsou zdrojem nepostradatelných mastných kyselin, ze 
kterých si tělo tvoří jiné nezbytné látky. Zlepšují chuť potravin. Jenže potřebné množství je mnohem 
menší, než člověk obvykle přijímá.

Rybí maso

Vejce

Čtvrté patro pyramidy – sladkosti, tuky, sůl
Sladkosti

Sůl

Tuky

V pracovním listu 1 je uvedeno, co znamenají porce u jednotlivých druhů potravin.

Potravinová pyramida. POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY 2012. Zdravý životní styl 
[online]. 2012 [cit. 2012-01-13]. Dostupné z: http://zdravi.foodnet.cz/cze/pages/potravinova-pyramida

Zdroj:

Sůl,
tuky, cukry
(0-2 porce)

Mléko,
mléčné 
výrobky

(2–3 porce)

Luštěniny,
ryby, maso, 
drůbež, vejce 
(1–2 porce)

Zelenina
(3–5 porcí)

Ovoce
(2–4 porce)

Obilniny, rýže, těstoviny, pečivo
(3–6 porcí)
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2. Odkud pocházejí potraviny v našich obchodech?
Aktivitu uvedeme například těmito otázkami: Víte, odkud pochází ovoce, které jste měli naposledy na 

svačinu? Co má pro vás (vaše rodiče) nejvyšší váhu při výběru potravin? Cena, kvalita, země původu…? 
Když nakupujete, všímáte si, odkud zboží pochází? Kde se to nejčastěji dozvíte například u ovoce 
či zeleniny? Ovlivní země původu, zda si zboží koupíte? 

Do každé skupiny rozdáme papír se seznamem komodit (pracovní list 2) a atlas. Úkolem skupin bude 
pokusit se odhadnout, odkud se do České republiky daná komodita nejčastěji dováží. K jednotlivým 
komoditám mohou žáci psát konkrétní státy, popřípadě části světa (střední Amerika, Afrika…). Žáci 
mohou využít k práci atlasy a vyhledávat, kde se jednotlivé komodity pěstují a odkud by se tedy mohly 
do České republiky dovážet. Žákům však nebudeme napovídat, pouze jim řekneme, že mohou použít 
atlasy, a zbytek necháme na jejich vynalézavosti. Na práci necháme žákům asi 5 minut a na tento 
časový limit je upozorníme. Nevadí, pokud žáci nevyplní všechna políčka.

Ve třídě vyvěsíme velkou mapu světa. Každá skupinka dostane mapu Evropy, mapu světa (pracovní 
list 3) a dvě hrací kostky, jedna kostka bude klasická s čísly, druhá bude mít na stěnách namísto čísel 
barvy. Pokud takovou kostku nemáme k dispozici, jednoduše ji vyrobíme polepením stran klasické kostky 
barevnými papírky.

Na různá místa (nástěnky, stěny, okna…) po celé třídě rozmístíme kartičky. Pokud máme možnost, 
kartičky rozmístíme po chodbě nebo vedlejší učebně, aktivita tak bude zajímavější. Použijeme tvrdší 
papír, u kterého není vidět, co je napsáno na druhé straně. Na rubu kartičky bude uvedena komodita 
a země původu, na líci pak bude napsáno číslo od 1 do 5 a jedna ze šesti barev na kostce. Kartičky 
připevníme tak, aby bylo možné je obrátit a podívat se na rub, aniž by bylo nutné kartičku sundat. 
Úkolem skupin bude do mapy správně doplnit komodity. Skupinky si mohou určit jednoho žáka, který 
bude zakreslovat do mapy, a zbytek bude chodit po třídě a zjišťovat informace. Žák hodí oběma 
kostkami a podle toho, co mu padne, půjde k dané kartičce. Žákovi na kostkách padne číslo a barva, 
podle této kombinace si najde kartičku, otočí ji, zapamatuje si danou komoditu a zemi původu a vrátí se 
ke své skupince, kde se zjištěná informace zapíše. Žáci mohou otáčet pouze ty kartičky, jejichž 
kombinace jim padne na kostce. Protože komodit je celkem 30 a možných kombinací dvou kostek 36, 
budou některé kombinace neplatné – tedy tzv. žolíky. Pokud žákovi padne na kostce číslo 6, může si 
vybrat, ke které kartičce půjde. Pokud skupince chybí posledních několik komodit, žáci házejí tak dlouho, 
dokud jim správná kombinace na kostkách nepadne. Zároveň si žáci mohou posledních několik komodit 
do mapy doplnit, aniž by si je ověřili na kartičce, čistě na základě vlastního uvážení a logiky. Žáci mohou 
ke kartičkám chodit libovolně, nemusejí čekat, až se vrátí předchozí žák. Aktivitu ukončíme asi 5 minut 
před koncem hodiny.
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Největší dovozci daných komodit do České republiky

Hovězí Polsko Vepřové Německo

Drůbež Polsko Mléko Polsko

Med Argentina Jablka Polsko

Hrušky Itálie Meruňky Španělsko

Broskve Španělsko Jahody Maroko

Hroznové víno Jihoafrická republika Banány Kostarika

Ananas Kostarika Pomeranče Španělsko

Citrony Španělsko Rajčata Španělsko

Okurky Španělsko Paprika Španělsko

Petržel Nizozemí Mrkev Nizozemí

Česnek Čína Cibule Německo

Květák Itálie Vlašské ořechy Čína

Rozinky Turecko Lískové ořechy Turecko

Mandle USA Káva Vietnam

Sójové boby Brazílie Kakao západní Afrika

Zdroj: Největší dovozci vybraných komodit do České republiky. HNUTÍ DUHA. Hnutí DUHA: Friends of the Earth Czech 

Republic [online]. 2012 [cit. 2012-01-13]. Dostupné z: http://hnutiduha.cz/pics/bio/komodity_kalkulacka.pdf



3. Co vlastně jíme?

Poznámka: 

Stěžejní aktivitou druhé hodiny je nastudování si textů žáky a jejich následná prezentace ostatním 
žákům ve skupince. Do každé skupinky rozdáme texty (pracovní list 4) a žáci si je rozdělí tak, aby měl 
každý jeden. Úkolem žáků bude si text nastudovat, podtrhat podstatné informace a případně si z něj 
udělat poznámky. U každého textu jsou uvedeny základní body, na které se mají žáci zaměřit a které by 
neměli v prezentaci opomenout zmínit. Na přípravu prezentace necháme žákům asi 8–10 minut a na 
tento časový limit je upozorníme. Dále sdělíme žákům, že sdělení obsahu textu ostatním by nemělo 
přesáhnout 3 minuty. Po uplynutí časového limitu začnou postupně žáci sdělovat ve skupince, co se 
dozvěděli. Je vhodné vždy upozornit na vypršení tříminutového limitu, aby se nestalo, že někdo bude 
vykládat příliš dlouho a na někoho se naopak nedostane.

Po prezentacích textu ve skupinách rozdáme žákům pracovní listy (pracovní list 5). Pracovní listy 
nerozdáme současně s texty, aby jejich obsahem žáci nebyli ovlivněni. Zvážíme, zda pracovní listy 
rozdáme žákům před prezentací jednotlivých textů a nebo až po ní. 

Pokud máme na konci hodiny čas, projdeme s žáky pracovní listy, zjistíme, zda mají vše správně 
vyplněno, a společně upřesníme a doplníme, co žáci nevědí atd. Asi pět minut na konci hodiny 
vyhradíme závěrečné reflexi, která shrnuje obě části lekce.

Poslední text (týkající se cukru) je o něco složitější než ostatní texty. Zhodnotíme tedy, zda je pro naši 
třídu vhodný a pochopitelný. Pokud se jej rozhodneme vypustit, žáky na začátku lekce rozdělíme tak, aby 
ve skupinách bylo pět žáků místo šesti.
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Po této aktivitě je vhodné zařadit krátkou přestávku.

4. Závěrečná reflexe
Každý žák si vylosuje jednu kartu z balíčku. Čtyři druhy otázek přiřadíme k jednotlivým barvám karet. 

Je vhodné otázky napsat na tabuli, například v průběhu předchozí aktivity. Podle toho, jakou barvu karty 
si žák vylosoval, se zamyslí nad odpovědí na danou otázku. Když si žák vylosuje například srdcovou 
kartu, zmíní nějakou věc, kterou se během lekce dozvěděl a která pro něj byla nová. Postupně se 
ke slovu dostane každý žák.
 Odpovědi žáků nijak nehodnotíme, neexistují dobré nebo špatné odpovědi. Reflexe slouží 
k zamyšlení se nad uběhlou lekcí a uvědomění si a uchování jejího obsahu. Reflexe nám 
může posloužit jako podklad pro volbu dalších navazujících témat.

Varianta: Žáci nebudou házet kostkou, ale každý si bude moci vybrat, ke které kartičce půjde. Během 
jedné cesty žák může otočit jen jednu kartičku, tu si zapamatuje a vrátí se ke skupině, kde komoditu 
zaznačí do mapy. Žáci musejí chodit po jednom, další žák vyráží po návratu předchozího. Při této 
variantě kartičky nijak neoznačujeme.

Připravíme si lepící hmotu a kartičky s názvy jednotlivých komodit (celkem tedy 30 papírků). Až budou 
mít všechny skupiny vyplněné mapy, rovnoměrně do skupin rozdáme kartičky s názvy komodit. Skupinky 
připevní jednotlivé komodity na nástěnnou mapu pomocí lepící hmoty podle toho, odkud se dané 
komodity do České republiky dovážejí. Žákům ještě jednou vysvětlíme, že se jedná o největší dovozce 
a že se dané komodity dovážejí z více zemí světa (většinou). Aktivitu zakončíme například těmito 
shrnujícími otázkami: Co vás nejvíce překvapilo? Které z komodit se pěstují i v České republice? Proč se 
tyto komodity dovážejí, i když je lze pěstovat i v České republice?

Uveďte jednu věc, která pro vás byla nová.

Uveďte jednu věc, kterou jste již znali.

Uveďte jednu věc, se kterou nesouhlasíte nebo o níž pochybujete.

Uveďte jednu věc, o které byste se rádi dozvěděli více.



Bonusová aktivita – Cukr v nápojích
Na úvod se žáků zeptáme, kolik tekutin během dne vypijí a jaké jsou jejich nejoblíbenější nápoje, 

popřípadě v jakém množství. Žáky rozdělíme do skupin po čtyřech až šesti členech. Žákům do skupiny 
rozdáme obrázky nápojů z Pracovního listu 6 tak, aby měl každý jeden, popřípadě dva (podle počtu 
žáků ve skupině). Žáci ve skupině po jednom popisují, co mají na obrázku, ostatní ze skupiny hádají. 
V případě, že máme málo času, žákům do skupiny obrázky nápojů pouze rozdáme.

Úkolem žáků bude nyní seřadit obrázky podle obsahu cukru od nejsladších po nejméně sladké. Do 
skupiny žáci dostanou asi čtvrt balení kostkového cukru. Místo kostkového cukru je možné použít 
alternativu (například korálky), ale aktivita tím značně ztratí na názornosti. Žáci ke každému nápoji přiřadí 
tolik kostek cukru, kolik si myslí, že je obsaženo v 1 litru daného nápoje. Až budou skupiny hotovy, sdělí 
si navzájem, k čemu došly. Sdělíme žákům skutečný obsah cukru v 1 litru nápoje. Následuje diskuze 
celé třídy. Diskuzi můžeme podpořit následujícími otázkami: Co vás nejvíce překvapilo? Mysleli jste si, že 
nápoje obsahují méně cukru? Více? Myslíte si, že takové nápoje jsou zdravé? Proč? 

Nápoj Obsah Počet 
cukru v 1 l kostek cukru

Čokoládový shake 278 gramů 70

Coca-Cola 108 gramů 27

Red Bull 108 gramů 27

Mirinda 104 gramů 26

100% pomerančový 
džus 100 gramů 25

Kofola 72 gramů 18

Mattoni pomerančová 45 gramů 11

Voda z kohoutku 0 gramů 0
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Zdroje:

Další zdroje informací:

lPotravinová pyramida. POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY 2012. Zdravý životní styl [online]. 2012 

[cit. 2012-01-13]. Dostupné z: http://zdravi.foodnet.cz/cze/pages/potravinova-pyramida

lNejvětší dovozci vybraných komodit do České republiky. HNUTÍ DUHA. Hnutí DUHA: Friends of the Earth Czech 

Republic [online]. 2012 [cit. 2012-01-13]. Dostupné z: http: //hnutiduha.cz/pics/bio/komodity_kalkulacka.pdf

lRYCHTECKÁ, Michaela. Svět v nákupním košíku: Případové studie dopadů spotřeby na rozvojové země [online]. 

1. vyd. Brno: Společnost pro Fair Trade, 2010, 47 s. [cit. 2012-01-13]. Dostupné z:

http://nazemi.cz/images/vzdelavani/svet-v-nakupnim-kosiku.pdf

lCHMELAŘ, Pavel a Ondřej RUT. Dopady české spotřeby na rozvojové země: Studie [online]. 2007, 55 s. 

[cit. 2012-01-13]. Dostupné z: http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/studie-dopady-spotreby.pdf

lHOKROVÁ, Marie. Mezinárodní obchod se zemědělskými komoditami – dopady protekcionismu a spotřeby 

vyspělých zemí na rozvojové země: s příkladem kakaa a cukru. Praha, 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova 

v Praze. Vedoucí práce RNDr. Josef Novotný. 

lKolik cukru obsahuje coca cola, kečup, džus, zmrzlina, ovoce. MLČOCH, Zbyněk. MUDr. Zbyněk Mlčoch [online]. 

2009 [cit. 2012-01-13]. Dostupné z: 

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/texty/jidlo-strava/kolik-cukru-obsahuje-coca-cola-kecup-dzus-zmrzlina-ovoce

http://www.fairtrade.cz/; http://www.nazemi.cz/; http://www.stopdetskepraci.cz/

Na serveru http://www.rozvojovka.cz můžete vyhledat mnoho analýz a článků vztahujících se k tematice. Uvádíme 

příklady některých analýz (zadejte hesla do vyhledávání):

wDopad živočišné výroby na životní prostředí

wKáva a genocida ve Rwandě

wFair Trade v praxi – případová studie producentů kávy zapojených do Fair Trade v Kolumbii

wDětská práce, obchodní vztahy a společenská odpovědnost firem – Co by měla Evropská unie udělat

wVodní stopa potravin

wCena vody

wVliv liberalizace obchodu na zemědělství v rozvojových zemích – zkušenost Ghany

wMezinárodní obchod se zemědělskými komoditami – dopady na rozvojové země

Zdroj: Kolik cukru obsahuje coca cola, kečup, džus, zmrzlina, ovoce. MLČOCH, Zbyněk. MUDr. Zbyněk Mlčoch [online]. 2009 [cit. 2012-
01-13]. Dostupné z: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/texty/jidlo-strava/kolik-cukru-obsahuje-coca-cola-kecup-dzus-zmrzlina-ovoce
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CÍL:

ČAS:

PŘEHLED AKTIVIT V LEKCI:

Žáci posoudí vliv různých druhů sportů a pohybových aktivit na životní prostředí.
Žáci vysvětlí propojenost jejich životního stylu s místním i globálním prostředím.
Žáci popíší, jakou roli hraje pohyb v jejich životním stylu – jaký druh pohybu či sportu preferují 
pasivně či aktivně…

3 – 4 vyučovací hodiny, které mohou přímo navazovat (projektový den) nebo být realizovány 
nezávisle na sobě, podle rozvrhu školy.

SPORT

SPORT

Hra, během které žáci díky indiciím 10 minut PL 1, papír a tužku
odhalí téma lekce a nastartují aktivní do každé skupiny
přemýšlení

Myšlenková mapa nastiňující 15 minut Balicí papír nebo starý
souvislosti sportu s dalšími plakát, fixy, ukázka
oblastmi našeho života myšlenkové mapy

 Škála řadící různé druhy sportů 10 minut Fotokarty 5a–5l
podle jejich zátěže pro ŽP PL 2

Řízená diskuze směřující k odhalení 10 minut Fotokarty 5a–5l
preferencí žáků v oblasti sportu doplňené o další obrázky
a pohybu. například z časopisů
Rozdělení do pracovních skupin

Stanovení osnovy, informační zdroje, 45 minut Papíry, tužky,
stanovení postupu PC s přístupem na internet

Tvorba produktu 45–90 Papíry, tužky, PC 
minut s přístupem na internet,

knihovna, další pomůcky 
dle předcházejícího
plánování

 Prezentace produktů, hodnocení Závisí Dataprojektor, PC a další
 průběhu projektu, produktů na počtu pomůcky dle potřeb

a jejich využitelnosti projektů jednotlivých prezentujících

1. Špioni 

2. Co souvisí 
se sportem?

3. Druhy sportů
a životní prostředí

4. Můj oblíbený sport

5. Plánování projektu

6. Naplňování plánu
projektu

7. Školní konference
v rámci sportovního
dne – reflexe

Aktivita Metoda/forma Čas Pomůcky

Evokace jinak, ZŠ Opava, Havlíčkova.
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1. Špioni

CÍL:

2. Co se sportem souvisí?

CÍL:

Otázky a náměty, které se mohou objevit

3. Druhy sportů a životní prostředí

CÍL:

Cílem je vzbudit zájem žáků o téma lekce, které sami odhalí, a nastartovat aktivní přemýšlení 
a spolupráci žáků.

Žáci jsou ve skupinách po cca 5, každá skupina má papír a tužku. Vedoucí hry má u sebe lístečky 
s indiciemi vedoucími k tématu lekce (sport) – pracovní list 1.

Všechny skupiny najednou vyšlou jednoho člena (špiona), který si u vedoucího hry přečte indicii (ta je 
stejná pro všechny skupiny), vrací se ke své skupině a znázorní indicii buď pantomimou, nebo kresbou. 
Jakmile skupina uhodne slovo, zapíše si ho a vysílá okamžitě dalšího člena (žáci se střídají).

Hra končí, jakmile některá ze skupin odhalí téma, ke kterému všechny indicie směřují (téma = sport).

Hledat a promýšlet souvislosti, znázornit propojení sportu a životního prostředí, zvážit dopady 
sportu na životní prostředí.

Nejde nám o negaci sportu, ale o uvědomění si souvislostí a zamyšlení nad možnými důsledky tohoto 
způsobu trávení volného času. 

Vyzveme žáky k zamyšlení nad souvislostmi a propojením sportu s životním prostředím. Podle 
vyspělosti žáků lze využít texty k některým druhům sportu – pracovní list 2. Vysvětlíme jim, jak se tvoří 
myšlenková mapa.

V první polovině aktivity žáci zůstávají ve skupinách a zaznamenávají nalezená propojení na velký 
papír formou myšlenkové mapy. 

Po cca 7 minutách vyvěsíme vytvořené mapy na tabuli a společně s celou třídou hovoříme o tom, jaké 
nalezli souvislosti s životním prostředím.

 (můžeme tyto otázky vyslovit a napsat na tabuli): 
lJak souvisí vybavení na sport s životním prostředím? (Např. náročnost výroby, materiály a zdroje, ze kterých 

pocházejí, délka používání a likvidace vybavení...)
lJe nějaké propojení mezi sportovištěm a přírodou? (Podle druhu sportu uvažujeme o energetické náročnosti 

provozu sportoviště – liší se například u ledního hokeje a orientačního běhu, další úhel pohledu může být, 
jak výstavba a provoz sportovišť ovlivňuje krajinu.)

lJaký vliv má pořádání sportovních akcí na životní prostředí? (Zvýšení dopravní zátěže a znečištění 
z dopravy v okolí, megalomanství velkých sportovních podniků, přeprava velkého množství materiálu a lidí 
na obrovské vzdálenosti...)

lJak moc jsou jednotlivé druhy sportu propojeny s přírodou? (Outdoorové a indooorové sportovní 
a pohybové aktivity.)

lPromysleme také souvislosti sportu a našeho životního stylu (pasivní a aktivní sport a my, dlouhodobá 
udržitelnost různých životních stylů). Nezapomeňme na pozitiva sportu.

Vést žáky k uvědomění si odlišností mezi různými druhy sportů vzhledem k jejich propojení 
s přírodou a dopadům na životní prostředí. Ukázat, že je třeba vždy zvážit mnoho, často velmi odlišných 
faktorů – viz předchozí aktivita: provozování sportu, vrcholová a rekreační úroveň sportu, sportoviště, 
vybavení…

Pokračujeme s prací ve stejných skupinách. Každá skupina má k dispozici fotografie (Fotokarty 5a– 
5l) zachycující různá sportovní odvětví. Úkolem je sestavit z těchto fotografií škálu podle toho, jak velký 
vliv mají různé sporty na přírodu a životní prostředí obecně (podle názoru žáků).

Následuje porovnání jednotlivých škál a krátká diskuze či zdůvodnění rozhodnutí. U některých sportů 
můžeme diskutovat o tom, jak se liší jednotlivé příbuzné disciplíny z hlediska zátěže pro přírodu 
(např.: silniční cyklistika a horská kola). Zajímavé bude také přemýšlení o tom, jak se měnila tato zátěž 
s rozvojem sportu (např. rychlobruslení – od přirozeně zamrzlého rybníka po umělý led na krytých 
stadionech).

SPORT
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Obecně můžeme uvažovat o různých vlivech sportu na životní prostředí například z těchto hledisek:
lspotřeba energie
lpočet aktivních účastníků
lmnožství odpadu a nakládaní s ním
ldoprava účastníků i diváků
lmnožství diváků a zázemí pro ně
lmateriálová náročnost
lspotřeba vody

Nabízené fotokarty je možno doplnit vlastními fotografiemi nebo výstřižky z časopisů. V pracovním 
listu 2 najdete texty k některým druhům sportů.

Žáci si zvolí téma pro svou další práci podle svého zájmu. 

Aktivita přímo navazuje na předcházející škálu. Zeptáme se žáků, jaký je jejich vztah ke sportu 
a pohybu. 
Otázky: Máte nějaký oblíbený sport? Který sport aktivně provozujete nebo který vás zajímá (sledujete ho např. 
v televizi)? 

Žáci si vyberou z nabízených sportů ten, který je zajímá a o kterém by se chtěli dozvědět více 
i z hlediska vztahu k životnímu prostředí. Mohou si také sami zvolit jiný druh sportu, který na fotografiích 
nenašli. Podle preferencí sportů vzniknou nové pracovní skupinky.

Cílem této části je nastavení práce skupiny a naplánování průběhu projektu.

Aby bylo plánování efektivní, je vhodné se před začátkem domluvit na pravidlech pro společnou 
práci. Pracovní skupina žáků si sama určuje téma a úkol, který bude zpracovávat, podle zvoleného 
druhu sportu. Učitel podporuje žáky a udržuje jejich zájem, může skupinám pomoci s výběrem úkolu, 
je-li to nezbytné, a nabídnout jim možnosti na výběr. Může jít například o zpracování informací týkajících 
se nějaké významné sportovní události nebo o komplexní zhodnocení dopadů určitého sportu na životní 
prostředí. Lze také hledat environmentální souvislosti výroby sportovního vybavení, včetně takových 
faktorů, jako jsou pracovní podmínky v místě výroby. Další možností je zamyslet se nad tím, jak bych 
postupoval jako organizátor velké sportovní akce (jako je například Jizerská padesátka, turistický pochod 
Praha–Prčice, OH, školní sportovní den), aby dopady této akce na přírodu byly co nejmenší.

Další možnosti nabízí zpracování projektu zaměřeného na pozitivní dopady sportu a rozvoj regionu, 
včetně vytváření pracovních příležitostí a investic do infrastruktury. Žáci ve skupině si také stanoví, jakým 
způsobem budou téma zpracovávat, co všechno k práci potřebují a z jakých zdrojů budou čerpat.

Při přemýšlení nad způsobem zpracování se žáci pravděpodobně také rozhodnou, jaký produkt bude 
výsledkem jejich práce – může to být informační plakát ke sportovnímu dni, divadelní představení, 
banner na výstavě o sportu, kalendář s fotkami a informacemi, informační zastavení na cyklostezku, 
fotopříběh, videoklip, anketa mezi žáky a rodiči..., žáci mohou vymyslet cokoli dalšího. Důležité je, aby 
jejich produkt byl konkrétní, smysluplný a užitečný.

V této části by si skupiny měly také určit postup a jednotliví členové si potom rozdělí konkrétní práci.

Cílem je vyřešit stanovený úkol a vytvořit produkt.

Tato část může probíhat u jednotlivých skupin velmi odlišně v závislosti na předcházející fázi. 
Pravděpodobně bude potřeba zajistit přístup ke zvoleným informačním zdrojům a také podpořit žáky při 
zajišťování pomůcek a materiálů.

Je možné, že při řešení úkolu dojde u některých skupin ke změně zamýšleného produktu. 

4. Můj oblíbený sport

CÍL:

5. Plánování projektu

CÍL:

6. Naplňování plánu projektu

CÍL:
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7. Školní konference v rámci sportovního dne – reflexe
Podle toho, jaké produkty žáci tvoří, je třeba promyslet způsob jejich sdílení s ostatními. Jednou 

možností je například sportovní den spojený se školní konferencí na téma sport a životní prostředí. 
V rámci této školní konference může proběhnout nejen prezentace projektů a jejich produktů, ale také 

zhodnocení celého projektu.

Informace pro učitele – Sport a životní prostředí

Nepřímý vliv

Přímý vliv
malý – střední vliv 
velký vliv

vliv krátkodobý

Vliv dlouhodobý

Možná opatření ke zmenšení vlivu

Mezinárodní olympijský výbor

Vliv sportu na životní prostředí může být přímý (sport pobíhá v přímém kontaktu s přírodním 
prostředím) nebo nepřímý (nedochází k ovlivnění v důsledku vlastní sportovní činnosti).

 mají sporty provozované v krytých halách, stadionech, bazénech – životní prostředí je 
zasaženo během výstavby sportovního areálu a při spotřebovávání energií a zdrojů na provoz areálu.

 sportu můžeme rozdělit:
l – například turistika, běh, orientační běh, triatlon, běh na lyžích, cyklistika.
l  – například sjezdové lyžování, motosporty, golf, bobování. Vliv jednotlivých sportovních akcí 

na životní prostředí může být podle charakteru akce nepatrný nebo naopak mít nevratné následky pro 
místní ekosystémy. 

Sportovní akce (jsou charakteristické zvýšenou koncentrací osob v určitém místě) mají podle doby 
působení na prostředí . V jejich průběhu dochází ke zvýšení hluku (akustické projevy 
diváků, vozidla použitá k dopravě) a stoupá lokální znečištění ovzduší (výfukové plyny, kouření, použití 
vytápění). Po skončení sportovní události se vliv na prostředí vrací do výchozí hodnoty.

 se projevuje i po skončení sportovní události. Může být způsoben výstavbou 
sportovních zařízení a infrastruktury, které po skončení akce zůstávají na místě, nebo poškozením 
ekosystémů v průběhu akce (zhoršení kvality půdy, poškození porostů, zásahy do místních zdrojů vody 
atd.). Dlouhodobý vliv má také provoz sportovních zařízení (osvětlení, hluk, spotřeba energie na provoz – 
např. chlazení, klimatizace). 

 sportu a sportovních akcí na přírodní prostředí: zmenšení počtu 
účastníků, podpora hromadné dopravy pro návštěvníky, respektování pravidel chování v přírodě, 
respektování únosné kapacity území, zabezpečení minimalizace odpadů a hospodaření s nimi, využívání 
stávajících místních zařízení pro stravování a ubytování, preferovat domácí výrobce sportovního vybavení 
a vybavení se značkou ekologicky šetrný výrobek.

Další podstatné faktory ve vztahu k životnímu prostředí jsou například tyto – při plánování turistických 
stezek předcházet erozi a vyhýbat se refugiím živočichů, omezit výstavbu nových areálů, při úpravě 
terénu používat mechanizaci s citem pro přírodu, nepoužívat chemické prostředky k preparaci sněhu.

 vytvořil ve spolupráci se světovou environmentální organizaci důležitý 
dokument nazývaný Agenda 21 olympijského hnutí. Vliv zvýšeného zájmu o ŽP je vidět např. při výběru 
pořadatelských měst pro konání zimních i letních olympijských her. Kandidátské město musí zpracovat 
podrobnou zprávu o tom, jaký dopad bude mít příprava a realizace OH na ŽP.

Zdroje:
lPOLLERT, Jaroslav, DOLEŽAL, Tomáš. Olympismus a ekologie. Olympismus. 2004, č. 1

lEkologické bydlení [online]. [cit. 2012-06-26]. Dostupné z: http://www.ekobydleni.eu/tag/sportovni-stadion

lVRTIŠKA, Jan, HOREJCOVÁ Eva: Příroda v offsidu. Evvoluce.cz [online]. 2011 [cit. 2012-06-26]. 
Dostupné z: http://www.evvoluce.cz/vyukove-balicky/24-priroda-v-offsidu.php

lOtázky a pojmy ve vztahu sport a prostředí.olympic.cz. [online]. [cit.10.12.2012].

Dostupné z: http://www.olympic.cz/cz/download/1142/otazky-a-pojmy-ve-vztahu-sport-a-prostredi?fromwhere=994

lMezinárodní olympijský výbor. Olympijská charta. 2007. [online]. [cit.10.12.2012]. 

Dostupné z: http://www.olympic.cz/public/img/dokumenty/olympijska_charta.doc

Přílohy:
Pracovní list 1: Indicie.
Pracovní list 2: Texty k druhům sportu.
Fotokarty 5a–5l
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