Milé pedagožky, milí pedagogové
Cílem metodických listů, které právě držíte v ruce, je pomoci mladým lidem vidět, jak
jejich způsob života a jejich spotřební chování může ovlivňovat nejen je samotné, ale
i jejich blízké okolí a v konečném důsledku i vzdálený svět. Metodické listy nabízejí
možnost, jak mladé lidi vést k uvědomování si důsledků svého spotřebitelského
chování, jak u nich probudit ochotu a chuť být součástí celku a uskutečňovat
změny. Ukáže jim cesty, jak mohou získávat informace, vědomosti, dovednosti
a schopnosti, k tomu, aby mohli měnit své chování, postoje a hodnoty směrem
k odpovědnějšímu způsobu života a měnit tak svět kolem sebe.
Metodické listy pro odpovědnou spotřebu vám dají návod, jak téma odpovědné
spotřeby zařadit do výuky, a jaké možnosti a přístupy využít ve výuce, aby měla
co největší dopad na změnu chování a postojů mladých lidí.
Spotřební chování lidí ovlivňuje naše životy v oblasti environmentální, sociální
i ekonomické a potažmo i klima naší planety. Určuje také kvalitu našeho života.
Každý den činíme rozhodnutí, která ovlivňují svět kolem nás. Odpovědnou
spotřebou můžeme přispět k formování světa, který bychom si přáli vidět
kolem sebe. Jak? V první řadě tím, že budeme při pořizování, užívání a odkládání
výrobků přemýšlet nad tím, zda je to prospěšné nejen pro nás, ale i pro svět kolem
nás. V Metodických listech pro odpovědnou spotřebu se dozvíte, jak mohou drobné
změny v našem chování mnohé změnit, aniž by ovlivnily kvalitu našeho života.
Uvědomujeme si, že téma Odpovědné spotřeby je obsáhlé a měnit postoje a či
rozvíjet kompetence dětí, žáků a studentů je náročné. Je proto důležité působit na
děti od nejútlejšího věku, protože velké změny začínají od nejmenších. Zároveň
je důležité působit na mladé lidi v průběhu celého vzdělávacího procesu
s určitou návazností. Proto jsme vytvořili komplexní systém navazujících
lekcí pro všechny stupně škol (MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ a SŠ), který je podpořen
řadou odborných materiálů. Popis systému lekcí a odborných materiálů
najdete v následující kapitole. Na tvorbě metodických listů a podpůrných
materiálů spolupracovalo Vzdělávací centrum TEREZA (program Ekoškola)
s Pedagogickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Centrem pro otázky
životního prostředí.
Při tvorbě metodiky jsme využili principů programu Ekoškola. V Ekoškole učíme
žáky pracovat v týmu, získávat informace a smysluplně je propojovat.
Ukazujeme jim jak anlyzovat současný stav a plánovat změny, ty pak
uskutečňovat, realizaci změn vyhodnocovat a učit se z chyb. Součástí je
samozřejmě informovat okolí o tom, co se žáci dozvěděli a případně ovlivňovat
rodiče, přátele a celkově společenství, jehož jsou součástí. Takový přístup vychovává
mladé lidi k angažovanosti, která se projeví změnami v osobních životech, ve škole
i v jejich okolí.
Metodika vznikla v rámci projektu: „Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání
k udržitelnému životnímu stylu“ financovaného z programu Technologické agentury
ČR na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ÉTA (TL01000117)
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Systém lekcí
Jak už bylo zmíněno, chceme působit na děti od nejútlejšího věku a zároveň je naším
cílem změna chování, postojů a hodnot mladých lidí. Pro dosažení těchto cílů jsme se
rozhodli vytvořit ucelený systém lekcí.
Pro každý stupeň škol (MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ) jsme vytvořili čtyři navazující
dvouhodinové lekce, u MŠ se jedná o 4 navazující projektové týdny. Témata
lekcí zůstávají pro každý stupeň škol stejná s tím, že spirálovitě stoupá náročnost
obsahu lekcí podle věku dětí, žáků nebo studentů. Lekce lze opakovat i v rámci
jednoho stupně např. ve 2. a 5. třídě nebo v 6. a 9. třídě, vždy v lekcích najdete
prostor pro rozšíření znalostí, dovedností a schopností dětí, žáků či studentů
v návaznosti na lekce předešlé. Zároveň je možné porovnat posun žáků na základě
vytvořeného osobního případně třídního portfolia.

Co lekce nabízejí
1. Lekce: Příběh trička
OBSAH LEKCE: Každý výrobek má svůj příběh – výrobní cyklus. Výrobek prochází
výrobními fázemi a každá z nich má větší či menší vliv na životní prostředí a na
sociální sféru. Velký vliv mají také finanční toky během cyklu. Pokud nahlédneme do
zákulisí výrobního cyklu a naučíme se vnímat výrobky s jejich příběhem a s dopady
výrobního cyklu na přírodu, lidi a ekonomiku, pomůže nám to v rozhodování, zda
chceme naše spotřební chování měnit ve prospěch udržitelnosti. Je důležité pochopit
souvislosti, proč volit udržitelná řešení.
V lekci pracujeme s příběhem bavlněného trička. Tričko je předmětem naší
denní spotřeby a zároveň lze u něj nejlépe přiblížit výrobní cyklus a jeho dopady.

Žáci:

Získávají informace o výrobním cyklu a jeho dopadech a zjišťují propojení výrobního
cyklu s jejich přístupem k výrobkům.

2. Lekce: Jak a proč si věci pořizujeme
OBSAH LEKCE: Lidé si pořizují věci různými způsoby. Abychom mohli odpovědně
pořizovat výrobky, potřebujeme zjistit, jaké způsoby pořizování věcí existují,
a porovnat a vyhodnotit, které způsoby pořizování věcí jsou k přírodě a lidem
odpovědnější a které méně. Je důležité podrobně nahlédnout proces nejběžnějšího
způsobu pořizování výrobků, tedy nakupování. Abychom se naučili odpovědně
nakupovat, je nezbytné porozumět informacím o výrobcích a vědět, kde tyto formace
najít. Neméně důležité je porozumět i reklamním a marketingovým strategiím, které
ovlivňují pořizování výrobků. Seznámení se s kritérii, podle kterých je možné výrobky
pořizovat a stanovení si vlastních kritérií pro posuzování a pořizování výrobků nám
usnadní odpovědné nakupování. Součástí nakupování je i rozhodnutí, zda daný
výrobek opravdu potřebujeme.
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Žáci:

Získají informace o veškerých možnostech pořizování výrobků. Zjistí,
jakým způsobem nakupují a zamyslí se nad změnami, které by mohly vést
k odpovědnějšímu nakupování, případně k odmítnutí výrobků.

3. Lekce: Jak věci používáme
OBSAH LEKCE: Užívání výrobků, jejich další využití a jejich odkládání, je nezbytnou
součástí odpovědné spotřeby. Aby bylo co nejefektivněji využito vše, co bylo do
výrobku vloženo (lidská práce, přírodní zdroje a energie), je potřeba se seznámit se
strategiemi, které prodlužují výrobkům život, ať už se jedná o ohleduplné používání,
nebo hledání možností, jak výrobky využít jinak. Pokud je nezbytné výrobky odložit,
je důležité znát strategie pro odpovědné odložení. Seznámení se s výše uvedenými
strategiemi, nám umožní přijmout opatření, která pomohou snížit spotřebu, aniž
by se snížila kvalita života. Zodpovědným nákupem, dlouhodobým užíváním
a odpovědným odkládáním zmenšujeme také dopady výroby.

Žáci:

Zjistí, jak výrobky používají. Hledají možnosti, jak prodloužit příběh výrobků a jak je
odpovědně odkládat.
Vyhodnotí odpovědné chování k výrobkům ve třídě/škole a plánují změny směrem
k odpovědnějšímu chování.
Naplánují akce pro spolužáky, rodiče a případně i veřejnost.

4. Lekce: Jak žijeme, jaký máme životní styl
OBSAH LEKCE: Každý člověk žije určitým způsobem života – volí svůj životní styl
a během života používá výrobky podle svých potřeb. Naše vzorce chování jsou
závislé na čase, společenském kontextu a společenských normách a pravidlech.
Je na každém z nás, jak odpovědný způsob života zvolíme. Proto je důležité seznámit
se s různými životními styly a vyhodnotit ten svůj. Na základě získaných informací,
dovedností a zkušeností je možné vyhodnotit své chování a rozhodnout, zda a jak
chceme své zvyky, chování či životní styl měnit směrem k odpovědnější spotřebě
v školním/třídním prostředí a v osobním životě.

Žáci:

Vyhodnotí svůj životní styl a pokusí se naplánovat změny v osobní rovině směrem
k odpovědnějšímu způsobu života. Napíší dopis sobě s konkrétními výzvami.
Sestaví poselství světu.
V domluveném časovém odstupu cca 1 měsíc žáci vyhodnotí, jak se jim podařilo
změny realizovat.

Začlenění lekcí do výuky
Lekce mohou být realizovány nejen ve výuce, ale mohou být použity jako doplňkový
program pro školu v přírodě nebo mohou obsahově naplnit např. projektový
týden ve škole.
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Podpůrné materiály
Abychom podpořili zařazení metodických listů do výuky, vytvořili jsme podpůrné
materiály, které vám pomohou tento miniprojekt uskutečnit.
• Metodika vzdělávání k odpovědné spotřebě a životnímu stylu: Metodika ukazuje,
jak téma odpovědné spotřeby začlenit do vzdělávacích programů pro různé věkové
kategorie; upozorňuje, na co klást důraz a čeho se přitom vyvarovat. Podává návod
na vytvoření programu a jeho uskutečnění – od stanovení vzdělávacích cílů, přes
metodické využití odborných podkladů a dalších zdrojů informací, až po hodnocení
výsledků takového výchovného/vzdělávacího působení; diskutuje přitom možnosti
začlenění do formálního vzdělávání.
• Odborné podklady k odpovědné spotřebě: V těchto podkladech jsou
shromážděny poznatky o tématech, která souvisejí s odpovědnou spotřebou.
Slouží pedagogům k rozšíření informací o tématu a vybaví je odbornými
informacemi do výuky.
• Vztah metodických listů a RVP: Jedná se o přehled propojení metodických listů
se závazným kurikulem (Rámcové vzdělávací programy), a to na úrovni jednotlivých
očekávaných výstupů. Záměrem je usnadnit pedagogům zařazení lekcí do výuky
v souladu s RVP, respektive ŠVP.
• Metodické podklady pro učitele: Tento materiál vám slouží jako připomenutí
aktivizačních metod (diskuze, dramatizace, brainstorming, práce ve funkčních
skupinách apod.) používaných v lekcích. Nemusíte dohledávat složitě materiály
a informace, jak metodu/postup použít a zároveň si vše rychle připomenete.
• Portál odpovědná spotřeba: obsahuje články, které jsou vysvětlením základních
pojmů týkající se tématu (odpovědná spotřeba a její předpoklady); jejich formou
je encyklopedické heslo.

Všechny podpůrné
materiály naleznete na:

odpovednaspotreba.cz
Web vytvořený pro tento projekt, obsahuje
výše zmíněné podpůrné materiály včetně
metodických listů.
Pracovní listy k lekcím jsou k dispozici pouze
v on-line verzi na tomto webu.
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Jak s lekcemi pracovat
Zařazení lekcí (u MŠ metodických celků) do výuky
Téma odpovědné spotřeby je široké a aby bylo možné cílit na změnu chování postojů
a hodnot žáků, pojali jsem systém lekcí jako miniprojekt. Proto doporučujeme
začlenění lekcí do výuky promyslet a naplánovat v předstihu např. už
v přípravném týdnu. Kromě zařazení lekcí do výuky, lze lekce zařadit jako doplňkový
program na školu v přírodě nebo je pojmout např. jako náplň projektového týdne
či čtyř projektových dnů během školního roku.
Lekce na sebe navazují, proto doporučujeme je realizovat maximálně s měsíčním
odstupem, aby děti či žáci mohli lépe navázat na práci z předchozí lekce.

Přizpůsobení lekcí věku žáků
Lekce jsme tvořili pro jednotlivé stupně škol, a tím pádem pro relativně široké věkové
skupiny dětí, žáků či studentů. Proto často v lekcích uvádíme doporučení jednotlivé
aktivity přizpůsobit věku a schopnostem dětí, žáků. Zároveň pokud lekce realizujete
ve třídách, které jsou „stupňově hraniční“ např. v 1. nebo v 5. třídě, 6. či 9. třídě,
doporučujeme inspirovat se lekcemi pro mladší, resp. starší děti či žáky.

Uchopení lekcí do hodiny
Lekce jsou jasně a přesně naplánovány a strukturovány, zároveň ponechávají prostor
a možnost s lekcemi kreativně pracovat a přizpůsobit je věku dětí a potřebám
učitele či třídy.

Aktivity pro všechny typy žáků
V lekcích zohledňujeme různé osobnosti žáků, proto jsou jednotlivé aktivity popsány
tak, aby si je žáci mohli uchopit podle vlastních potřeb. Někdo potřebuje přesné
zadání a nasměrování, někdo má rád volnost a prostor pro fantazii, někdo chce
pracovat samostatně, někdo potřebuje podporu a radu, někdo rád kreslí, někdo raději
píše… Nechte děti či žáky zvolit a vyzkoušet, co v danou chvíli potřebují.

Práce s osobní rovinou
V rámci lekcí dochází k reflexím v osobní, třídní či školní rovině. Je důležité vytvořit
pro lekce ve třídě bezpečné klima. Pokud máte pocit, že ve třídě zcela bezpečné
prostředí není, dohodněte se s žáky, které informace chtějí v rámci třídy sdílet.
Přesto mohou žáci pracovat v osobní rovině, je důležitá pro realizaci změn, nicméně
ji nemusíte společně sdílet, nebo ji můžete sdílet v dohodnuté režimu.

Buďte dětem průvodci a partnery
Lekce jsou navrženy tak, aby děti, žáci dostali v lekcích co největší prostor,
vyzkoušeli si co nejvíc věcí sami zjistit, vymyslet a realizovat. Proto buďte dětem
či žákům partnerem a průvodcem lekcemi a umožněte jim realizovat vlastní řešení
i v případě, že není ideální. Poučení se z chyb je nejlepším prostředkem pro hledání
nových řešení.
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Metody práce
V lekcích pracujeme s řadou aktivizačních metod (diskuze, dramatizace,
brainstorming, práce ve funkčních skupinách apod.). Pro jejich snadnější začlenění do
hodin jsme připravili materiál, který je připomene viz výše. Tyto aktivizační metody
často zaberou více času, proto doporučujeme vyhradit na lekce časovou rezervu,
nebo spolupracovat na realizaci či dopracování výstupů s kolegy viz doporučení
a tipy v lekcích.

Portfolio
Pro zaznamenávání poznatků z lekcí jsme zvolili formu osobního a třídního portfolia.
Osobní portfolio:
• Jde o materiál, ve kterém žáci na konci každé lekce reflektují, co se dozvěděli,
jaký na to mají osobní názor a případně, zda a jak by získané informace chtěli využít.
• Pravidelná práce s portfoliem umožňuje zaznamenávat a hodnotit posun každého
žáka v osobní rovině.
• S osobním portfoliem je potřeba pracovat průběžně. Ve čtvrté lekci děti, žáci
hodnotí a posuzují vše, co se během lekcí dozvěděli, i to jaké změny plánovali,
a na základě těchto informací plánují změny pro svůj další život.
• Děti, či žáci získávají materiál, který mohou prezentovat doma. Případně se k němu
vracet v dalších letech, kdy budou s lekcemi znovu pracovat.
Třídní portfolio:
Jedná o informační materiály, které shrnují nejdůležitější informace, které se žáci
v lekci dozvěděli. Doporučujeme v rámci portfolia reflektovat, co se v lekci podařilo
a co je potřeba ještě zlepšit. Pro portfolio najděte vhodné místo nebo platformu
(web, facebook apod.) kde budete třídní výstupy prezentovat.
Proč třídní portfolio tvořit:
• Připomene informace při práci v dalších lekcích.
• Informuje ty, kteří na lekci chyběli, nebo ty, kteří mají o téma zájem.
• V případě, že třída bude s tématem pracovat i v dalších ročnících není potřeba tvořit
nové, ale stačí doplňovat stávající portfolio.
• Formát portfolia může být různý, podle možností a potřeb třídy. Od plakátu až po
on-line prezentace.
• Žáci se naučí tvořit zajímavé prezentační materiály.
• Pro některé žáky to může být způsob realizace a objevení svých silných stránek.
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MŠ
Věk dětí:

4–6
let

Metodické listy pro téma
Odpovědná spotřeba
Úvod
Rozsah a realizace lekcí
Téma odpovědné spotřeby je rozloženo do 4 navazující tématických
celků resp. lekcí. Lekce by měly být realizovány s odstupem maximálně
1 měsíc, aby děti mohly navázat na to co se předcházející lekci
dozvěděly. Každou lekci doporučujeme realizovat v jednom týdnu
v rámci dopoledních aktivit. Časy pro jednotlivé aktivity jsou orientační,
lze je přizpůsobit provozu mateřské školy a potřebám dětí. Jednotlivé
aktivity je možné rozdělit do více kratších bloků.

Vztah metodických listů a RVP
V tomto dokumentu najdete přehled propojení metodických listů se závazným
kurikulem (Rámcové vzdělávací programy), a to na úrovni jednotlivých očekávaných
výstupů. Záměrem je usnadnit zařazení lekcí do výuky v souladu s RVP, respektive ŠVP.

Tipy pro pedagogy
Naplánování tematických celků
Téma odpovědné spotřeby je obsáhlé a může se stát celoročním tématem, protože
ho lze propojit s tématy, která obsahuje ŠVP. Před začátkem školního roku si
tematické celky naplánujte jako projektové týdny. Domluvte se s vedením školy
případně koordinátorem/kou EVVO a začleňte lekce i do ročního plánu EVVO.

Jako přípravu na lekce
můžete společně
s dětmi Týnku
a Martina vyrobit
(jednoduché maňásky,
papírové loutky apod.).
Pokud nemáte možnost
Týnku a Martina
vyrobit s dětmi,
požádejte o pomoc
někoho dalšího, např.
rodiče, babičku, paní
hospodářku apod.

Informace rodičům
Před realizací vlastních lekcí informujte rodiče o tom, čemu se v lekcích budete
věnovat. Rodiče a jejich životní styl mají velký vliv na spotřebitelské chování dětí.
Zároveň změna životního stylu rodiny vyžaduje ochotu se do ní pustit. Je proto
důležité ujistit rodiče, že nechcete měnit návyky dětí, ale jen společně diskutovat
nad možnými cestami, které vedou k šetrné spotřebě. Volba, zda a jak se rozhodnou
s informacemi naložit, je samozřejmě na rodičích.
Spolupráce s rodiči
Máme zkušenost, že rodiče ve většině spolupráci vítají a rádi nahlédnou do toho, co
děti ve školce dělají. Proto v lekcích ke spolupráci s rodiči povzbuzujeme. Pokud se na
spolupráci s rodiči necítíte, nenuťte se do ní a úkoly zpracujte pouze s dětmi.
Průvodci lekcemi
Pro mladší děti jsme zvolili průvodce lekcemi. Jsou to holčička Týnka a chlapec
Martin. Týnka a Martin k dětem během lekce promlouvají a vysvětlují jim, na co
se mohou v lekci těšit. S texty je možné dále pracovat, více je dramatizovat, např.
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formou rozhovoru mezi Týnou a Martinem. Pokud se vám texty zdají příliš „dospělé“
přizpůsobte je dětské mluvě podle vlastních potřeb.
Portfolio – jak ho tvořit v MŠ:
Máme ověřeno z praxe, že tvorba portfolia je pro děti velice přínosná. Dětem
předškolního věku umožňuje si informace lépe osvojit a snáze zopakovat.
Doporučujeme do zaznamenávání co nejvíce zapojit děti, což je může více
motivovat k opravdovému zapojení. Portfolio zároveň dává možnost zajímavou
formou prezentovat vaši práci. Záznamy do portfolia dětí předškolního věku jsou
specifické v tom, že je potřeba pracovat co nejvíce s obrázky, často je nutné je doplnit
popiskem, aby dospělí dětské obrázky pochopili. V praxi se osvědčují velkoformátové
plakáty. Obrázky mohou kreslit děti i dospělí, je možné je vystřihovat z pracovních
listů nebo z časopisů či je čerpat z jiných zdrojů.
V lekcích pracujeme s osobním a třídním portfoliem. Osobní, resp. žákovské portfolio
podrobně popisujeme v Metodických podkladech pro učitele. V lekcích pak jsou pod
nadpisem Portfolio popsány očekávané výstupy v rámci dané lekce.
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1. LEKCE:

MŠ

3–4

Příběh trička
projektové

dny

Cíle:
Děti si všímají, jak vznikají a zanikají věci v přírodě (bez odpadu) a věci
vyrobené lidmi (se vznikem odpadu).
Děti popíší vlastními slovy průběh výroby trička od sklizně až ke spotřebě.
Děti vnímají, které dopady výroby trička jsou ohleduplné k lidem a k životnímu prostředí a které ne (environmentálně pozitivní a negativní dopady).
Děti si vyberou z nabízených možností environmentálně odpovědné
postupy výrobního cyklu a umějí některé popsat vlastními slovy.

Anotace:
Prostřednictvím filmu Jak krtek ke kalhotkám přišel a zážitkové aktivity budou děti
pátrat po tom, co vše skrývá příběh (výrobní cyklus) bavlněného trička, resp. kalhot.
Konkrétně porovnají dva různé způsoby výroby: výrobu ve velkém (příběh trička),
která má mnoho vedlejší dopadů, a výrobu v malém, co nejbližší k přírodě (příběh
kalhot), a tedy s mnohem menšími dopady na přírodu a lidi. Děti se naučí rozlišit,
které dopady jsou k lidem a životnímu prostředí ohleduplné a které ne. A také, kdo se
na výrobě podílí a co vše se během výroby do trička uloží (od surovin až po množství
lidské práce). Zamyslí se, jak samy mohou přispět k tomu, aby to, co bylo do trička
vloženo, bylo co nejlépe zužitkováno např. tím, že se budou o tričko dobře starat
nebo přemýšlet nad jeho odložením.

Struktura lekce:
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1. Co vše vím o svém tričku

1. den

PL Šablona trička (A4 pro každé dítě)

2. Příběh trička

2. den

PL Výrobní cyklus malý (pro skupinu nebo dvojice, rozstříhané,
případně zalaminované, aby bylo možné je použít opakovaně)
PL Výrobní cyklus velký (1× pro třídu, nastříhané)
PL Příběh trička (1× pro učitele)
Pomůcky pro tvorbu třídního portfolia
Pomůcky k Příběhu trička: Obrázky k 1. lekci (dle vlastních možností
a potřeby, využijete je i v 1. části lekce)
Ukázky materiálů je potřeba zajistit z vlastních zdrojů, mapa světa lze
použít pro znázornění dopravy trička

3. Co je jinak aneb
příběh kalhot

3. den

Film Jak krtek ke kalhotkám přišel (cca 14 min.)
Obrázková kniha – z důvodu sporu o autorská práva je potřeba pracovat
s obrázky z knihy
Smajlíky a mračouny vyrobí děti samy (lze použít i pro jiné školní aktivity)

4. Pojďme si to sami
vyzkoušet

3. den

Vybraná aktivita dle možností pedagoga, která ilustruje náročnost výroby –
např. barvení látek, šití jednoduchého výrobku, tisk květin na plátno apod.

5. Co vše jsme se dozvěděli

4. den

PL Skládačka trička
Osobní portfolio
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Odborné podklady:
• Kvalita života
• Odpovědné
spotřebitelské
chování
• Planetární limity
• Ekonomika
• Cirkulární ekonomika
• Životní cyklus
výrobků

Portfolio:
Třídní: Plakát Výrobní cyklus doplněný o vybrané environmentálně pozitivní
a negativní dopady a postupy výrobního cyklu.
Osobní: Obrázek nejoblíbenějšího trička, skládačka trička.

Před lekcí:
• Promyslete způsob práce s osobním portfoliem a promyslete, kam umístíte
třídní portfolio.
• Připravte si, jakým způsobem využijete průvodce lekcemi Týnku a Martina (viz úvod).
• Vyzvěte děti, aby si na sebe vzaly své nejoblíbenější tričko.

Popis lekce:
V lekci postupujeme od neznámého ke známému – od příběhu trička k příběhu
kalhot, známého z filmu „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Pokud uznáte za vhodné,
zvolte postup opačný a nejprve s dětmi projděte část 3. a navažte následně částí 2.

1. Co vše vím o svém tričku
Na začátku lekce představte Týnku a Martina, kteří budou děti provázet
i dalšími lekcemi.
Ahoj děti,
jmenuji se Týnka a je mi 10 let. A já jsem Martin a je mi 12. Jsme sourozenci. Naši
rodiče jsou vědci. Zajímají se o rostliny, ze kterých mají lidé užitek a říkají jim
zemědělské plodiny. Často jezdí do cizích zemí a na některé výpravy nás berou
s sebou. Například vloni o prázdninách nás vzali do Ameriky. O tom, co jsme na této
výpravě objevili, vám chceme vyprávět.
Pokračujte ve vyprávění o rostlině bavlníku a vyzvěte žáky k prvnímu zamyšlení.
Text je možné doplnit
konkrétní ukázkou nebo
obrázkem rostliny, viz
Obrázky k první lekci

Naši rodiče na této výpravě zkoumali rostliny a jedna z těch, které zkoumali, nás
velice zaujala. A to heboučkými chomáčky. Otázky v našich hlavách se začaly rojit.
Co to jsou ty chomáčky, k čemu slouží? Jak se rostlina jmenuje a proč ji lidé tady tolik
pěstují? Co myslíte vy, děti?
• K čemu je taková rostlina dobrá?
• Zná ji někdo z vás?
• Víte, jak se jmenuje?
Prostřednictvím následujícího vyprávění, seznamte děti s rostlinou (pokud ji neznají)
nebo doplňte jejich informace.
Ptali jsme se rodičů a zjistili následující:
Rostlina se jmenuje bavlník a v těch chomáčcích, které vypadají jako vata, se
schovávají malá semena. Z vláken, která chomáčky tvoří, se vyrábí bavlna. Asi víte, na
co se používá? Ale věděli jste, že je třeba i v papíru, na který se tisknou peníze? Bavlna
se používá na výrobu různých věci: nábytek (pohovka), peníze, oblečení (kalhoty,
trička, mikiny)…
• Znáte nějakou další rostlinu, ze které se vyrábí látky/oblečení?
Seznamte děti s dalšími textilními rostlinami, např. lnem.
My jsme si vzpomněli na pohádku o krtečkovi a vypátrali jsme, že se dá oblečení
vyrobit i ze lnu. O tom si ale povíme později, nyní je čas si popovídat o tričku, které jste
si dnes vzali na sebe.
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Odpovědi zaznamenávejte na papír nebo
na tabuli. Abyste si
druhý den připomněli,
co jste dělali, a na konci
lekce mohli vyhodnotit,
co se děti naučili nového.

V další části budeme s dětmi pátrat po informacích o jejich oblíbeném tričku.
Rozdejte každému z dětí PL Šablona trička a vyzvěte je prostřednictvím Týnky
a Martina, ať si do ní nakreslí své oblíbené tričko (bude součástí osobního portfolia).
V následující části této lekce se Týnka s Martinem budou ptát, co děti o svém
tričku vědí.
Dost nám vrtalo hlavou, jak z rostlin může vzniknout něco jako tričko. Rozhodli jsme
se to zjistit. A jestli nad tím přemýšlíte i vy, tak se pusťte do pátrání s námi. Budeme
pátrat po příběhu trička vyrobeného z bavlny. A to proto, že jsme v Americe na
bavlníkové plantáži (i když víme, že existují i trička z jiných materiálů).
Ty, Martine, co vlastně víš o tom tričku, které máš na sobě? A co vy, děti, víte o tom
svém? Dneska máte svoje oblíbené tričko, tak byste o něm mohly vědět dost věcí.
Zamyslete se a zkuste odpovědět na následující otázky.
1. Jak se u tebe tvé oblíbené tričko ocitlo? (Dostal/a, zdědil/a, koupil/a).
2. Jak dlouho ho máš? Umíš to určit?
3. Víš, že další informace o tričku můžeš najít přímo na něm? Víš kde?
Najdi cedulku na svém tričku a nakresli ji. Víš, co cedulka znamená?

Nechte děti cedulky
překreslit do jejich
obrázku trička.

Najděte s dětmi, kde se cedulka na tričku nachází, a pátrejte po tom, co nápisy
nebo značky na cedulce znamenají.
Pokud odpovědi neznáte, nevadí, je to také v pořádku. Určitě se je při našem
pátrání dozvíte.

2. Příběh trička
V této části lekce budou děti tvořit obrázkový příběh podle čteného textu.
Aktivitu začněte připomenutím si informací z předchozího dne. Využijte k tomu
obrázky rostliny a obrázek oblíbeného trička, které si děti předchozí den vytvořily.
Když jsme si připomněli, jak vypadá bavlník, a víme, že je možné z této rostliny
vyrobit tričko, pojďme pátrat dál. Jak může z těch malých chomáčků vzniknout něco
takového, jako je tričko? Napadá vás, co vše se musí stát, než se z chomáčku bavlníku
stane tričko? A nyní je čas si povědět, jak takový příběh trička doopravdy vypadá.
Využijte rozdělovací
aktivitu s tričkem.

Pro další část lekce děti cíleně rozdělte nebo je nechte utvořit dvojice nebo
menší skupiny.
Dětem rozdejte do dvojic nebo do skupin obrázky z PL Výrobní cyklus malý.
V následující části lekce čtěte dětem PL Příběh trička (v případě potřeby zjednodušte
nebo přizpůsobte věku dětí), podle kterého děti sestaví příběh trička. Text je navržen
tak, že každý odstavec odpovídá jedné fázi výroby, a že z první, max. druhé věty, je
zřejmé, který obrázek k textu patří. Podle věku a schopností žáků se rozhodněte,
zda necháte děti sestavovat příběh během čtení textu, nebo zda vždy po přečtení
odstavce text přerušíte a budete společně hledat obrázek, který text vystihuje.
Po přečtení textu zkontrolujte výsledky aktivity společným převyprávěním příběhu
trička. Během převyprávění společně sestavte výrobní cyklus ve větším formátu
pro třídní portfolio. Využijte PL Výrobní cyklus velký. Cyklus sestavte a nalepte na
plakát/balicí papír. Cyklus můžete sestavit lineárně či do kruhu viz text Cirkulární
ekonomika. Při tvorbě třídního portfolia počítejte s tím, že do něj budete doplňovat
i informace z dalších částí lekce (porovnání s příběhem kalhot a zaznamenání
dopadů výroby).
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Pro uvědomění si
výrobního cyklu trička
vymyslete s dětmi
jednoduché pohybové
aktivity, které vystihují
jednotlivé fáze příběhu
trička, např.: růst – vstávání ze dřepu, nápodoba
zalévání, točení se – kroucení vláken apod.

Při sestavování cyklu do třídního portfolia se s dětmi zamýšlejte, proč někdo sestavil
cyklus jinak a nad tím, co ho k tomu vedlo. Zamyslete se s dětmi, co vše tričko do
sebe během výroby načerpalo (energii ze slunce, vodu, lidskou práci atd.)
Pátrejte, jaké dopady má výroba na životní prostředí a na lidi. Vyhodnoťte, které
dopady jsou k lidem a životnímu prostředí ohleduplné a které ne.
Vaše myšlenky zaznamenejte do třídního portfolia. K zaznamenání dopadů využijte
piktogramy, které jsou součástí PL Výrobní cyklus.
Nyní, když už znáte příběh trička, zkuste si odpovědět na následující otázky:
• Co vás v příběhu trička překvapilo?
• Dokážete si představit, co vše se do trička během jeho cesty uloží? (Energie, voda,
lidská práce apod.)

3. Co je jinak aneb Příběh kalhot
V této části lekce děti převyprávějí příběh kalhot podle filmu a následně budou
hledat rozdíly mezi příběhem trička a příběhem kalhot.
Před vlastní aktivitou si s dětmi zopakujte příběh trička pomocí plakátu nebo
pohybové aktivity.
Už víme, z čeho a jak se vyrábí tričko, a dnes se podíváme na to, jak se vyrábí
kalhoty. Vzpomenete si na film, o kterém jsme se již bavili? Ano, je to film Jak krtek ke
kalhotkám přišel. Nyní si ho pustíme a vy, děti, dávejte dobrý pozor. O filmu si budeme
povídat a hledat, jak se příběh trička a příběh kalhot liší.
Promítněte dětem film: Jak krtek ke kalhotkám přišel.
Po zhlédnutí filmu s dětmi převyprávějte příběh kalhot.
Určitě jste si, děti, všimly, že je příběh trička a příběh kalhot každý trochu jiný. Pojďme
spolu hledat rozdíly. Vzpomeňte si, co jste viděly ve filmu. Postupně si budeme příběh
vyprávět a hledat v čem se příběh kalhot a příběh trička liší. Rozdíly budeme společně
zaznamenávat na plakát, který jste včera vytvořily.
Porovnávejte postupně jednotlivé fáze výroby s příběhem trička a rozdíly
zaznamenávejte do třídního portfolia. Pro zaznamenání můžete využít obrázky
z knížky Jak krtek ke kalhotkám přišel. Při hledání rozdílů si povídejte o tom, proč
tomu tak je a proč dnes používáme jiné postupy (příběh trička) než dříve (příběh
kalhot). Zaměřte se na porovnání rozdílného množství dopadů na lidi
a životní prostředí.
Po dohledání rozdílů ve výrobním cyklu si odpovězte na následující otázky.
• Mohli bychom dnes vyrábět tričko stejným způsobem jako krtek?
• Můžeme něco z příběhu kalhot použít pro příběh trička?
• Co byste si samy mohly nebo chtěly z příběhu trička nebo příběhu kalhot
vyzkoušet?
Zajímavé myšlenky opět zaznamenejte do třídního portfolia nebo na tabuli. Na
základě odpovědí na poslední otázku s dětmi naplánujte aktivitu, ve které si mohou
vyzkoušet některou z činností při výrobě trička. Tak, aby mohly poznat, jak náročné
jednotlivé činnosti mohou být.
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4. Pojďme si to sami vyzkoušet
Vybranou aktivitu z předchozí části lekce vyzkoušejte v praxi. Dětem dokreslí
náročnost procesů. Zvolte z nabízených aktivit nebo vymyslete vlastní tak, aby
odpovídala vašim možnostem i možnostem a schopnostem dětí. Cílem je zjistit,
že výroba čehokoli stojí nemalé úsilí a že děti mohou samy do výrobku vložit vlastní
energii. Což nemusí být jednoduché, ale může jim to přinést radost.

5. Co vše jsme se dozvěděli
Zopakujte si s dětmi pomocí třídního portfolia a pohybové aktivity, co vše jste se
dozvěděli o příběhu trička a kalhot. Shrnutí zakončete sestavením skládačky trička
do osobního portfolia.
Nyní už, děti, o příběhu trička víme opravdu hodně, dokonce jste si i vyzkoušely něco
vyrobit. Zamyslete se nyní s námi a zkuste odpovědět na následující otázky:
• Co nového jste se o tričku dozvěděly?
• Co vás na příběhu trička nejvíce překvapilo?
• Myslíte, že byste chtěly v příběhu trička něco změnit, kdybyste měly
neomezenou moc?
Na závěr každému dítěti rozdejte rozstříhaný PL Skládačka trička. Poté co děti
tričko složí, mohou si ho i vybarvit, případně dokreslit, označit nebo dopsat, co je
v lekci zaujalo. Na závěr si ještě můžete zopakovat pohybovou aktivitu vymyšlenou
k příběhu trička.

Pokud jste si
zaznamenali na začátku
lekce odpovědi dětí,
můžete je nyní použít
ke zpětné vazbě
a porovnat co se děti
během lekce dozvěděly
nového.
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2. LEKCE:

MŠ

3–4

Jak a proč si pořizujeme věci
projektové

dny

Cíle:
Děti znají možnosti, jak se pořizují věci.
Děti popíší vlastními slovy průběh nakupování.
Děti vědí, koho požádat o informace a s kým se případně poradit
při odpovědném nákupu.
Děti rozpoznají reklamu od běžného sdělení.
Děti chápou provázanost výroby a spotřebitele. Učí se určit vztahy
mezi lidmi, které v těchto procesech vznikají.

Anotace:
V této lekci budou děti pátrat po způsobech, jakým si pořizujeme věci. Odhalené
způsoby porovnají s obrázkem, který představuje odpovědné pořizování věcí tzv.
Udržitelnou pyramidou a vyhodnotí proč jsou některé způsoby pořizování věcí
odpovědnější. V další části lekce děti na základě příběhu Týnky a Martina zjistí,
jak probíhá nakupování, nejběžnější způsob pořizování věcí. Děti se dozvědí,
že k odpovědnému nakupování patří rozhodnutí, zda pořizovanou věc opravdu
potřebují, sledování správného výběru toho, co chtějí koupit (zjišťování informací),
vlastní nákup, ale také péče o koupený výrobek a jeho odpovědné používání.
Nakupování si děti následně s pedagogem vyzkouší na jiném výrobku, než je tričko.
Během práce se seznámí s vybranými Ekoznačkami a budou zjišťovat s kým se mohou
poradit o hledání informací pro odpovědné nakupování. V závěru lekce se seznámí
s rozdílem mezi reklamou a běžným sdělením. Vypátrají, kde všude mohou reklamu
potkat, a zkusí najít způsob, jak se jí můžeme bránit. Na závěr lekce si nakreslí nebo
sestaví z obrázků postup, jak by sami, resp. s rodiči, chtěly nakupovat.

Struktura lekce:
AKTIVITA
1. Co už víme

ČAS

POMŮCKY

1. den

Plakát z první lekce

2. Jak mohu získat to, co
potřebuji

PL Udržitelná pyramida (2× ve větším formátu)
Pomůcky pro tvorbu třídního portfolia

3. Nákup? Ale jak na to?

2. den

PL Fáze nákupu (1× pro třídu větší formát pro plakát)
PL Ekoznačky (ve velkém formátu pro třídu nebo do každé skupiny)
Pomůcky pro tvorbu třídního portfolia

4. Reklama, čím je
zajímavá?

3. den

PL Reklama, kde ji potkám
Ukázková reklama na YouTube nebo na www.tvspoty.cz

5. Můj nákup

4. den

PL Fáze nákupu (pro každého žáka, rozstříhané, menší formát do
portfolia)
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Odborné podklady:
• Rizika spojená
s reklamou
• Ekoznačení v ČR
• Udržitelné oblečení
• Spotřební zboží
a udržitelnost
• Udržitelná strava
Informace pro učitele:
• Marketing a reklama
• Reklama a její
působení
• Maslowova pyramida
Domluvte se, že
nejzajímavější reklamy
nafotíte a uděláte
si ve školce výstavu
obrázků.

Portfolio:
Třídní: Plakát Jak pořizujeme věci a plakát Jak nakupujeme.
Osobní: Můj nákup – obrázkový příběh nákupu (nalepená a vybarvená skládačka
nebo vlastní nakreslený příběh).

Před lekcí:
Pátrejte s dětmi po reklamě
• Požádejte děti a rodiče, aby sledovali po určitou dobu (2–3 dny, např. přes
víkend), kde všude se mohou setkat s reklamou. Kdo bude chtít, může svá zjištění
zaznamenat do PL Reklama, kde ji potkám.
• Aktivitu s rodiči můžete nahradit pátráním po reklamě na společné procházce
ve školce.

Popis lekce:

1. Co už víme
V úvodu lekce si stručně připomeňte příběh trička z 1. lekce. K opakování použijte plakát
z minulé hodiny, skládačku trička z portfolia dětí nebo pohybovou aktivitu. Připomeňte
si, kdo a co se na výrobě trička podílí a co do výrobku vkládá.
Ahoj děti,
nemohli jsme se dočkat až vás zase uvidíme. Chceme si s vámi připomenout, co jsme
v minulé lekci zjišťovali. Povídali jsme si, jak se vyrábí tričko a co vše zažije od semene
bavlníku až po roztrhání. K připomenutí nám pomohou plakát nebo skládačka trička
z minulé lekce a následující otázky:
• Povídaly jste si s někým o tom, co jste se s námi minule naučily?
• Vzpomenete si, jaké to bylo, když jste zkoušely něco vyrobit?
• Proč bychom se o tričko měli dobře starat?
• Co si pamatujete z příběhu trička?
• Umíte si představit i příběh jiného výrobku?
Poslední otázku využijte jako přechod k další části lekce. Najděte jednoduché příběhy
dalších výrobků, např. jaký je příběh jednoduché látkové či dřevěné hračky (ušité
nebo vyrobené doma) nebo domácího moučníku. Zkuste příběh výrobku popsat
podobně jako příběh trička. Inspirace viz odborné materiály pro učitele.

2. Jak mohu získat to, co potřebuji
V této části lekce budou děti pátrat po způsobech, jak věci získáváme. Využijte
PL Udržitelná pyramida. 2 pyramidy ve větším formátu umístěte na tabuli nebo na
flip, na kterém budete tvořit třídní portfolio. Jednu pyramidu nerozstříhanou pro
hledání způsobů pořizování výrobků. Jednu pyramidu s rozstříhanými řádky tak, aby
se daly jednotlivé řádky přesunout, ta bude sloužit pro průzkum pořizování věcí ve
škole. Nerozstříhanou pyramidu mějte k dispozici pro úvodní část aktivity.
A o čem se budeme bavit dnes?
Během pátrání v minulé lekci zjistil Martin, že by nějaké tričko vlastně potřeboval.
Ale jak ho získat? Nejčastěji si věci kupujeme, ale jde to i jinak? A dnes bychom s vámi
rádi vypátrali všechny způsoby, jak je možné věci získat, a také si budeme povídat
o nakupování. Začneme hledáním všech způsobů, jak se k nám věci mohou dostat.
Zamyslíme se nejen nad tričkem, ale i nad dalšími výrobky. Odpovězte si na tyto otázky:
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• Jak získáváte trička vy? Hledejte jiné možnosti než nakupování.
• Jak získáváte vy nebo vaši rodiče a sourozenci další věci, např. hračky, nábytek,
elektroniku, sportovní potřeby atd.?
Začněte tvořit plakát Jak pořizujeme věci. Zaznamenejte možnosti, které děti zmínily,
a k nim přidejte obrázky výrobků, které takto pořizují. Možnosti, které děti napadly,
porovnejte s možnostmi v pyramidě. Vysvětlete dětem možnosti, které nezmínily
a případně doplňte ty, které děti vymyslely navíc. Také na příkladech uveďte, co
jednotlivé možnosti znamenají a v čem jsou jejich výhody vzhledem k odpovědnému
pořizování věcí (jsou ohleduplnější k lidem a přírodě, vzniká při nich méně
odpadů apod.)
Taky jsme nad tím s Martinem přemýšleli a napadly nás stejné věci jako vás. Knihy,
které si chceme jen jednou přečíst, si půjčujeme. Tričko, které mám na sobě, jsem
podědila po Martinovi a skříňku doma nad stolem jsme si s tátou vyrobili.
Uspořádejte anketu
mezi dospělými, jakým
způsobem nejčastěji
pořizují věci.

Nyní si společně udělejte průzkum ve školce. Zahrajte si na detektivy a hledejte, jak
se výrobky do školky dostaly. Můžete zjišťovat i jak dlouho výrobky ve školce máte
(tuto informaci využijete ve 3. lekci). Je na vás, jak rozsáhlý průzkum uděláte, jestli
prozkoumáte vaši třídu nebo celou školku a jestli se zaměříte na určité výrobky –
např. nábytek a hračky, nebo zahrnete více skupin výrobků. K zaznamenání vašich
zjištění využijte rozstříhaný PL Udržitelná pyramida, kterou na konci aktivity
přeskládáte podle vašich zjištění.
Právě jsme zjistili, jak výrobky získáváme, a nyní zkusíme zjistit, jakým způsobem se
výrobky dostávají do školky nejčastěji. Domluvte se s paní učitelkou, co vše a kde všude
budete zkoumat. Vezměte obrázek udržitelné pyramidy a pusťte se do průzkumu. Ke
každému řádku pyramidy zaznamenejte výrobky, které byly takto pořízeny.
Nyní už máte výrobky ke každé možnosti. Přeskládejte řádky pyramidy podle počtu
výrobků. Řádek, který má nejvíce výrobků, umístěte dolů a řádek, který má výrobků
nejméně, bude nahoře. Nyní si odpovězte na následující otázky:
• Který způsob pořizování výrobků se používá ve školce nejčastěji? A proč?
• Poskládali by vaši rodiče nebo prarodiče pyramidu stejným způsobem? Tedy
získávali a pořizovali výrobky stejným způsobem?
• Které varianty pořizování výrobků jsou pro životní prostředí a lidi odpovědnější?
A proč?
Zajímavé myšlenky z povídání zaznamenejte na flip k udržitelné pyramidě.

3. Nákup? Ale jak na to?
V následující části s dětmi zjistíte, zda už mají zkušenost s nakupováním, a vyzkoušíte
si na základě příběhu Týnky a Martina, jak nákup trička probíhá. Vytvoříte plakát
Jak nakupovat.
Protože víme, že nejvíc věcí nakupujeme, rozhodli jsme se vypátrat, jak takový nákup
probíhá a jak se při nákupu rozhodujeme. Proč si vlastně koupíme to, co si koupíme?
Pojďte nám říct, jestli už umíte nakupovat.
• Už jste někdy nakupovaly?
• Nakupovaly jste samy nebo s někým dospělým?
• A co jste nakupovaly?
• Umíte popsat, jak takový nákup probíhá a co vše je pro nákup potřeba?
Při povídání zjistěte, jakou mají děti zkušenost s nakupováním. V další části lekce
přečtěte nebo převyprávějte dětem příběh o tom, jak Týnka a Martin nakupují.
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Příběh můžete
pojmout jako
dramatizaci, děti
napodobují to, co
čtete. Také je možné
dramatizaci nafotit
a fotografiemi doplnit
plakát Jak nakupujeme.

Zjednodušte si text podle věku a schopností dětí. Ke každé části jsou připraveny
otázky k povídání (viz níže).
Během čtení příběhu a povídání tvořte s dětmi plakát Jak nakupovat. Ke každé části
nákupu, resp. části příběhu, nalepte zvětšený obrázek z PL Fáze nákupu a k obrázku
vždy zaznamenejte významné body, které děti odhalily v příběhu a také zajímavé
myšlenky a postřehy dětí z odpovědí na otázky. Nechte děti, aby samy vybraly
nejdůležitější body v příběhu.
Zamyšlení před nákupem
Jak už jsme zmínili, Martin potřebuje nové tričko. A když si kupuje tričko Martin,
mohla bych si ho koupit i já. A proto jsme se rozhodli vyrazit na nákup sami.
Na náš první nákup jsme se těšili tak, že jsme chtěli hned vyběhnout do obchodu.
Ale co to? Nevíme, kam jít a co přesně koupit, a hlavně jsme se zapomněli zamyslet,
jestli tričko opravdu potřebujeme. Tak jsme sedli a dali hlavy dohromady. Jestli
tričko potřebujeme, jsme věděli hned. Martin ho potřebuje nutně, jedno tričko právě
věnoval mladšímu bratranci, protože z něj vyrostl a bylo škoda ho vyhodit. A druhé
tričko jsem od Martina dostala já, bylo takové univerzální, pro kluky i pro holky. Takže
Martin potřebuje tričko nutně, nejlépe trička dvě. Já bych si tričko chtěla pořídit také,
baví mne si kupovat nové věci. Ale když jsem se podívala do skříně a zjistila, kolik
triček tam už mám, řekla jsem si, že ho vlastně nepotřebuji. Zatím ho kupovat nebudu
a pomůžu s nákupem trička Martinovi.
Zaznamenejte nejdůležitější body z příběhu k prvnímu obrázku PL Fáze nákupu.
Zkuste se, jako Týnka s Martinem, zamyslet a promyslet, jestli věci, které kupujeme,
opravdu potřebujeme.
• Věděli byste, kam a co máte jít koupit?
• Nakupujete vždy jen to, co potřebujete? Zamyslete se, proč to tak je.
Kolik to bude stát a mám na to?
Co chceme koupit, už víme, ale jak to bude s penězi? Je potřeba se domluvit s rodiči.
Rodiče souhlasili a Martin dostal 200 Kč na své tričko. Pro jistotu si vzal ještě 100 Kč ze
své kasičky. Někdy mají v obchodě trička s hezkým obrázkem a ta bývají dražší.
Kam vyrazit a podle čeho vybrat? Informace o výrobku, kde je zjistím?
• Víte, podle čeho si budete tričko vybírat?
• Víte, že jsou ještě jiné informace, které se o tričku můžeme dozvědět?
• Víte, kde tyto informace najdete nebo kdo vám tyto informace pomůže najít?
• Víte, že některé výrobky mají speciální označení (viz PL Ekoznačky)? Znáte některé?
Důležité body opět zaznamenejte k odpovídajícímu obrázku do plakátu. Pokud
si děti nevzpomenou samy, připomeňte jim, že každé tričko obsahuje cedulku
s informacemi. Pátrejte po dalších zdrojích informací (web, doporučení, např.
od rodičů, kamarádů apod.). Zároveň děti seznamte s vybranými ekoznačkami,
vysvětlete jim, co znamenají, mohou být také součástí plakátu.
Teď kam půjdeme? Rozhodli jsme se nejdříve navštívit second hand (obchod
s použitým oblečením) – tam mají často pěkná a levná trička. Když se tam Martinovi
nebude nic líbit, podíváme se do obchodního centra, kde je více obchodů a můžeme
porovnat více možností, třeba koupíme tričko ve slevě. Jak nám poradila maminka,
měli bychom při nákupu také vybírat podle toho, jak jsou trička kvalitní – látka by
měla být pevná a příjemná na omak. A my už víme, že se můžeme orientovat i podle
cedulek nebo visaček na tričkách.
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Výběr v obchodech a pozor na reklamu
Vše jsme si promysleli, tak hurá na nákup. Prošli jsme čtyři obchody a nabídka byla
všude hodně podobná, ale Martin se nemohl pořád rozhodnout. Cestou si v second
handu koupil tričko se super obrázkem a jen za 50,– korun, to bylo moc výhodné, ještě
na něm našel značku fair trade. Značku už zná, takže věděl, že za tričko dostal ten,
kdo ho šil, dobře zaplaceno, a tak byl úplně spokojený. Ještě mu zbyly peníze, a tak se
rozhodl, že si koupí i druhé tričko. Stále se nemohl rozhodnout, jestli si koupit 2 trička
za 200 Kč. Ale moc se mu nelíbí barva jednoho z nich a vypadají taková slabší. Nebyl si
jistý, jestli se brzy neroztrhají. Nakonec zvolil jedno pevnější tričko za 150 Kč, které se
mu opravdu líbilo.
Když jsme přišli domů, maminka nás za náš výběr pochválila a měla radost, že obě
trička pořídil výhodně.
I my jsme měli radost, jak se nám nákup podařil, teď jen o trička správně pečovat, aby
vydržela co nejdéle.
I zde nechte děti z příběhu vybrat důležité body a zaznamenejte je do plakátu.
Inspirujte se k dalšímu přemýšlení následujícími otázkami.
• Najdete v příběhu místo, kde na děti útočí reklama nebo reklamní trik?
• Podle čeho se nakonec děti v obchodech rozhodovaly?
• Co pro vás bylo na příběhu o nakupování nové? Co vás překvapilo?

Naplánujte s dětmi
skutečný nákup pro
školku podle plakátu
Jak nakupovat. Do
plánování i nákupu
zapojte co nejvíce děti
a případně požádejte
o pomoc rodiče. Zde
je návod jak nákup
naplánovat.

Projděte si společně plakát, který jste k nakupování vytvořili. Připravte si na druhý
den scénku o nakupování podle vytvořeného návodu. Nakupujte jiný výrobek než
tričko, např. výrobek který děti už někdy nakupovaly. Rozdělte děti do dvojic nebo
skupin a připravte scénku s každou skupinou. Nebo vyberte děti, které hraní baví,
a nacvičte scénku s jednou skupinkou a tu následující den přehrajte ostatním. Ti pak
mohou postup při nákupu komentovat.

4. Reklama, čím je zajímavá?
Než začnete s touto částí lekce, zahrajte si scénku, kterou jste předešlý den nacvičili,
a připomeňte si tak, jak odpovědně nakupovat.
Jedním z nejdůležitějších faktorů, které nákup ovlivňují, jsou reklamy. V této části
lekce se děti seznámí s reklamou, odliší ji od běžného sdělení a zkusí hledat možnosti,
jak jí odolat. Na úvod si povídejte s dětmi o tom, jaké mají s reklamou zkušenosti,
viz Před lekcí.
Teď už všichni víme, jak správně nakupovat. Během povídání o nákupu jste si určitě
povídali o reklamních tricích a o reklamě, která je všude kolem nás. V našem příběhu
o nakupování jste si jistě všimli nabídky dvou triček za cenu jednoho. Myslíte, že je
to reklamní trik? Určitě reklamu vnímáte a možná jste s rodiči sledovali, kde všude
reklamu můžete potkat a v jaké podobě. Popovídejte si společně o tom, co všechno
jste zjistili.
Zeptejte se na reklamy, které děti nejčastěji vidí nebo slyší. K zaznamenání toho,
co děti o reklamě vědí, můžete využít většího formátu PL Reklama, kde ji potkám.
Vyberte společně nejoblíbenější reklamu nebo tu, kterou sledujete nejčastěji, a pusťte
ji z internetu. Po zhlédnutí reklamy si odpovězte na následující otázky:
• Co reklama zobrazuje a proč? Liší se nějak reklama od toho, jak je to doopravdy?
• Popisuje reklama nějaký příběh? Co nám reklama chce říci?
• Najděte rozdíly mezi reklamou a skutečností. Zkuste vysvětlit, proč to tak je.
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V případě potřeby pusťte reklamu znovu a postupně hledejte odpovědi na otázky.
Zaměřte se na rozdíly mezi reklamou a realitou, porovnejte reklamu například
s pohádkou – co nám reklama chce říci.
Protože jsme se dozvěděli, jaké fígle reklama používá, zamyslete se nyní nad tím, jak
se reklamě můžete bránit a svá zjištění zaznamenejte.
Hledejte s dětmi možnosti, jak se můžeme reklamě bránit (např. hledáním informací,
odmítnutím výrobku apod.). Svá zjištění opět zaznamenejte do třídního portfolia.

5. Můj nákup
Shrňte s dětmi, co jste se v lekci dozvěděli, a vyzvěte je k tomu, aby samy navrhly
postup nákupu svého vysněného nebo oblíbeného výrobku. Děti mohou postup
nákupu nakreslit nebo využijte rozstříhaný PL Fáze nákupu, který si děti složí, nalepí
a případně vybarví do osobního portfolia.
Společně si povídejte o tom, jakými způsoby se pořizují výrobky, o tom, zda už
by si děti troufly jít samy na nákup, zda poznají reklamu a jak se jí mohou bránit.
K povídání využijte následující otázky.
• Víš, jak můžeme pořídit věci?
• Uměl/a bys nyní jít sám/sama nakoupit nebo poradit dospělákovi, jak nakupovat?
• Myslíš, že se dokážeš rozhodnout, zda opravdu potřebuješ novou věc? Proč je toto
rozhodování důležité?
• Poznáš reklamu? A víš, jak jí odolat?
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3. LEKCE:

MŠ

2–3

Jak výrobky používáme
projektové

dny

Cíle:
Děti vědí, co se děje s předmětem při používání a co se s předmětem
děje, pokud ho nemůžeme nebo nechceme používat dál.
Děti dokáží u základních výrobků popsat způsoby jejich odkládání.
Vědí, jak vzniká odpad a umí jej třídit.
Děti popíší různé možnosti, jak výrobek ohleduplně používat, aby měl
co nejdelší příběh, resp. životnost.
Děti navrhnou a popíší možnosti prodloužení života výrobku nebo jiné
využití nefunkčního výrobku.
Děti společně s dospělými vytvoří Nápadník akcí. Jednu akci vyberou,
podrobně rozplánují a realizují.

Anotace:
V této lekci děti odhalí, jak pokračuje příběh trička a dalších věcí po jejich pořízení.
Na základě příběhů výrobků, které přežily generace, děti najdou možnosti, jak výrobky
užívat, aby byl jejich příběh co nejdelší (šetrné užívání, praní a sušení, možnosti
sdílení, pronájmu, půjčování). Poté budou hledat důvody, proč věci odkládáme,
resp. vyhazujeme a zda je to opravdu nezbytné. Příběh trička ukáže dětem možnosti
dalšího využití výrobků (renovace, oprava, možnosti dát věcem nový význam, darování,
swap – výměna, další prodej, recyklace). Následně budou tyto možnosti hledat
i u dalších výrobků. Naučí se rozhodnout, které chování (při užívání výrobku a při jeho
odkládání) je k životnímu prostředí a lidem odpovědnější a které méně.
Na základě získaných informací naplánují děti s dospělými akci pro další děti, učitele
nebo rodiče a veřejnost, kde účastníky seznámí s tím, jak je důležité co nejvíce
prodloužit příběh každého výrobku. Děti s dospělými k akci vytvoří plakát nebo jiný
propagační materiál, ve kterém využijí reklamu pro pozitivní věc (viz 2. lekce).

Struktura lekce:
AKTIVITA
1. Co už víme

ČAS

POMŮCKY

1. den

Výstupy třídního a osobního portfolia z 2. lekce

2. Výrobky s příběhem

Výrobek s příběhem výrobek, který přečkal generace (reálný,
nebo fotografie)
Pomůcky pro tvorbu třídního portfolia

3. Příběh trička pokračuje

Malé, roztrhané, špinavé nebo seprané tričko, oblíbené tričko – reálné
nebo nakreslené do PL šabona trička, viz 1. lekce
PL Dračí doupě
PL Další využití

4. Dejme věcem druhou
šanci
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2. den

Reálné věci, které nepotřebujeme případně jejich obrázky
PL Další využití (dle potřeby)
Obrázky pro 3. lekci obrázky příkladů znečištění planety
(tisk dle vlastních možností a potřeby)

5. Nenecháme
si to pro sebe
6. Příběh mého výrobku

Odborné podklady:
• Cirkulární ekonomika
• Strategie spotřeby
a životního stylu
• Udržitelná doprava
• Udržitelné bydlení

3. den

Návod, jak vytvořit nápadník a jak plánovat akci, je k dispozici v příručce
7 kroků k zodpovědné spotřebě (str. 37–39) nebo v PL Plán akce
obrázkový
Osobní portfolio

Portfolio:
Třídní: Plakát Seznam možností, jak věci užívat a jak dát věcem nový život, Nápadník
akcí, plán na akci, plakát k akci. Dobrovolné: Zaznamenaná cesta hry Dračí doupě
s vyznačenými možnostmi.
Osobní: Obrázek původního a nového (přeměněného) výrobku.

Před lekcí:
Co přinést na lekci:
Uspořádejte výstavu
výrobků, které přečkaly
generace. Každý výrobek
nebo jeho fotografie
by měl být doplněn
příběhem. Požádejte
rodiče o spolupráci.
Podrobný návod zde.

Výrobek, který přečkal generace
• Domluvte se s dětmi, resp. rodiči, aby si do školy přinesly výrobky, které přečkaly
generace (reálné nebo jejich fotografie), které vypátrají v rodině nebo ve svém okolí.
Je potřeba, aby děti znaly historii, resp. příběh výrobku, který přinesly: Jak je starý,
jak k němu v rodině přišli, jak ho udržují apod.
• Pokud není možná spolupráce s rodiči, najděte takový výrobek v mateřské škole
a společně s dětmi zjistěte, jaká je jeho historie, jaký je jeho příběh (viz výše).
Výrobky, které už nepotřebujeme
Pro 3. lekci potřebujete reálné výrobky, které již nechceme používat (případně jejich
obrázky) a chceme je odložit. Pro lepší názornost doporučujeme práci s reálnými
výrobky. Výrobky, se kterými budete pracovat, je možné opatřit několika způsoby:
• Děti přinesou výrobky z domova. V tomto případě požádejte o pomoc rodiče
a domluvte si jasná pravidla, co mohou přinést a kolik toho mají přinést.
• Výrobky vyhledejte společně s dětmi ve školce. V tomto případě akci naplánujte
a uskutečněte před lekcí. Zajímavé bude přizvat na pomoc např. školníka, paní
hospodářku…, který má na starost provoz školky. Nezapomeňte, samozřejmě při
dodržení hygienických předpisů, zapátrat i v odpadkových koších – může to být
zajímavá zkušenost (zde je inspirační video).
• Výrobky k odložení připraví pedagog podle svého uvážení.
Jaké výrobky obstarat:
Při práci s odkládanými výrobky se setkáte se dvěma tipy odkládaných výrobků,
tzv. rychlým a pomalým odpadem:
• Rychlý odpad je ten, který hned po využití výrobků vyhazujeme (např. obaly od
potravin nebo nápojů, popsané papíry, obaly od hraček, slupka od banánu, starý
rohlík apod.). Zde se zabývejte tím, zda a jak je možné těmto odpadům předcházet.
• Pomalý odpad je výrobek, který již delší dobu používáme a už ho nepotřebujeme
nebo nemůžeme používat (starý nábytek, mobilní telefon…). Zde se zabývejte
zejména tím, jak život výrobků prodloužit nebo jak nepotřebné výrobky využít jinak.
Pro lekci doporučujeme použít příklady rychlého i pomalého odpadu.
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Popis lekce:

1. Co už víme
V úvodu lekce si zopakujte, co už jste se o tričku dozvěděli. S Týnkou a Martinem si
připomeňte pravidla pro zodpovědné nakupování a zorientujete se v jaké fázi cyklu
trička se právě nacházíte a o čem si budete povídat dnes.
Ahoj děti,
a jsme zase tady. Minule jste s námi šli nakupovat tričko. Zjistili jsme, jak se nakupuje
a na co vše je potřeba při nákupu dát pozor. Pojďme si odpovědět na následující
otázky a společně si tak nákup připomenout.
• Co všechno jste si z toho zapamatovaly?
• Podařilo se vám něco z toho, co jste se dozvěděly, použít při opravdovém nákupu?
• A co teď? Trička už máme a vy možná taky, tak co myslíte, že bychom mohli
společně prozkoumat dnes?
Jistě všichni tušíte, že pořízením trička nastává nová etapa jeho příběhu, a to
pokračování příběhu v rodině, v domácnosti, v pokojíčku, ve skříni. A tuto část
příběhu trička budeme zkoumat dnes. Budeme hledat možnosti, jak o výrobek
pečovat, a také možnosti, jak dát výrobku druhou šanci a prodloužit mu tím život.

2. Výrobky s příběhem
Vyberte si z donesených výrobků s příběhem 1–2, o kterých si budete s dětmi
povídat. Nejprve nechte děti odhadnout, jaký je příběh vybraných výrobků. Poté
je seznamte se skutečným příběhem výrobku. Nechte příběh vyprávět ty, kteří ho
donesli, v případě potřeby jim s vyprávěním pomozte.
Normálně by nás to ani nenapadlo, ale prohlíželi jsme si staré album a všimli jsme
si, že tričko, které nosí naše mamka na chalupě, má na fotkách babička. Je s takovou
pěknou krajkou, tak se to nedalo přehlédnout ani na těch starých černobílých
fotkách. Jasně že víme, že se spousta věcí dědí z generace na generaci, ale to tričko
nás vážně překvapilo. A hned jsme se vyrazili zeptat mamky, jak je to možné, že
obyčejné tričko tak dlouho vydrželo. Vy máte s sebou dneska taky věci nebo jejich
fotky, které nejsou úplně nové. Podělte se s námi a s kamarády ve třídě o jejich příběh.
A snažte se zjistit co možná nejvíc o tom, jak je to možné, že ty věci tak
dlouho vydržely.
Po odvyprávění příběhů společně hledejte a zaznamenejte vše, co vede k dlouhé
životnosti výrobků jak z praktického, tak z citového hlediska. Začněte tak tvořit
plakát: Seznam možností, jak věci užívat a jak dát věcem nový život.

3. Příběh trička pokračuje
Pro přiblížení vcítění
se do trička využijte
písničku Svěrák/Uhlíř:
Neopouštěj staré známé
pro nové nebo pohádku
Josef Čapek: Povídání
o pejskovi a kočičce – Jak
našli panenku, která
tence plakala.
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V další části lekce seznámíte děti s možnostmi pokračování příběhu trička pomocí
hry Dračí doupě. Ve hře se pracuje s vcítěním se do trička. Než začnete hrát hru,
hledejte s dětmi situaci, kdy se tričko cítí nejlépe. Pracujte s ukázkami reálných triček,
případně s obrázky triček a s následujícími situacemi: Tričko je voňavé vyprané
a někdo ho rád nosí (např. to, které mají děti oblíbené), tričko je ušpiněné nebo
roztrhané nebo leží ve skříni (např. je malé a už ho nikdo nechce). Pocity, o kterých
děti mluví, nechte znázornit děti přímo na trička nebo s dětmi zaznamenejte pocity
pomocí smajlíků/mračounů, které děti namalují na papír a připevní k tričkům např.

pověšeným na šňůře. Právě vcítění se do trička pomůže při hledání co nejdelšího
příběhu v následující aktivitě.
Podařilo se vám zjistit, jak na to, aby věci dlouho a dobře sloužily? My jsme zjistili, jak
to bylo s tím babiččiným tričkem, ale abyste to měli taky trochu napínavé, zkuste jeho
příběh odhalit sami pomocí hry Dračí doupě. Hra Dračí doupě spočívá v putování za
dobrodružstvím. Vypravěč je tím, kdo vymýšlí dobrodružství, tedy příběh (to bude
paní učitelka), a provází jím partu hrdinů, tedy vás dětí.
Zkusíme společně hledat příběh babiččina trička tak, aby byl co nejdelší, stejně
jako u výrobků s příběhem. Při pátrání po co nejdelším příběhu trička vám pomůže
i to, když si představíte, jak se tričko v danou chvíli cítí. My už jsme pro vás příběh
připravili, tak pojďme na to.

Nafoťte to, jak děti
příběh zaznamenávají,
a následně (druhý
den) společně s dětmi
sestavte z fotografií
fotopříběh.

Čtěte nebo vyprávějte dětem připravený příběh PL Dračí doupě. V klíčových bodech
(rozcestích) dejte dětem na výběr ze dvou možností, co se s tričkem může stát. Před
zahájením hry se dohodněte, jakým způsobem budete o možnostech rozhodovat
(např. hlasováním). Také se domluvte, zda a jakým způsobem budete příběh trička
zaznamenávat. Děti mohou sestavovat příběh jako cestu s pomocí stavebnice, kreslit
mapu a doplňovat kostkami nebo jinými hračkami či věcmi. Rozhodování může být
společné, zaznamenávání cesty může probíhat ve skupinách. Zapojíte více dětí a také
získáte zajímavé výstupy.
Na závěr aktivity ve vytvořeném obrázku vyznačte (např. barevně) možnosti, kdy
o výrobek pečujete a možnosti, kdy výrobkům prodlužujete život. Na pomoc si
vezměte piktogramy z PL Další využití. Pokud budete tvořit fotopříběh, nechte si tuto
aktivitu na druhý den jako připomenutí před další částí lekce.
Po sestavení příběhu si popovídejte s dětmi s využitím následujících otázek:
• Co vás na příběhu nejvíce zaujalo?
• Našly jste opravdu nejdelší cestu trička?
• Umíte si podobný příběh představit i u jiných výrobků?

Množství vznikajícího odpadu si můžete představit
pomocí aktivity
Hromadění odpadků.
Pracujte s porovnáním
toho, co máte k dispozici
a mohlo by skončit
ve směsném odpadu,
s tím, co na závěr lekce
ve směsném odpadu
opravdu zbyde.

4. Dejme věcem druhou šanci
Nyní se zaměřte na věci, které už nepotřebujeme a které jsou připravené k odložení.
Budete s dětmi hledat cesty, jak tyto výrobky znovu využít a tím prodloužit jejich
příběh, a maximálně využít vše, co do nich bylo vloženo. Současně se věnujte tomu,
proč je potřeba směsný odpad minimalizovat a předcházet vzniku odpadů. Viz
před lekcí informace o pomalém a rychlém odpadu. Všechny věci, které jsou určené
k odložení, naskládejte na jednu hromadu na určené místo ve třídě.
Zjistili jsme, jaké jsou možnosti dalšího využití trička, a nyní budeme hledat tyto
možnosti i pro další výrobky. Dejte na hromadu všechny výrobky, které jste se
rozhodli odložit a představte si, že by měly skončit ve směsném odpadu. Pojďme se
nejprve zamyslet, proč by tam skončit neměly? Pomohou vám následující otázky.
• Víte kolik odpadu vytvoříme ve třídě a v celé školce za den nebo za týden?
• Víte kam se směsný odpad odváží?
• Proč je důležité stále zmenšovat množství směsného odpadu?
Pro povídání o předcházení odpadům využijte obrázky ke 3. lekci. Důvody
předcházení odpadům najdete viz výše odborné texty.
Po krátkém zamyšlení se vrhneme do práce. Naším úkolem nyní bude tuto hromadu
co nejvíce zmenšit. S některými způsoby prodloužení života výrobků jste se již setkali
v příběhu trička (připomeňte si je), nyní budete hledat ještě další možnosti.
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Nejprve rozdělte odpadky na „rychlé“ (např. obaly od potravin nebo nápojů, popsané
papíry, slupka od banánu, starý rohlík apod.) a na „pomalé“ (tedy výrobky, které již
delší dobu používáme a už je nepotřebujeme nebo nemůžeme používat).
Rozdělte odpadky na 2 hromádky – na rychlé a pomalé odpadky – můžete k nim
vymyslet piktogram (např. rychlé auto a pomalý hlemýžď). Nejprve se zaměřte na
hromádku s rychlými odpadky a přemýšlejte nad tím, zda musely vzniknout a jak
můžeme vzniku zabránit (např. používáním látkových tašek při nákupu apod.).
Odpovězte si s dětmi na následující otázky:
• Musely tyto odpadky opravdu vzniknout?
• Jaké jsou cesty, aby odpady nevznikly?
Nápady zaznamenejte, pokračujte tak v tvorbě plakátu: Seznam možností, jak věci
užívat a jak dát věcem nový život.
Nyní se přesuňte k hromádce s pomalými odpady. Výrobky si projděte a vysvětlete si,
k čemu sloužily. Vyzvěte děti, aby přemýšlely nad dalším využitím.
U „pomalých“ odpadků hledejte nejprve možnosti, jak je dále využít. Pokud nebudete
mít už žádné nápady, hledejte pro zbylé výrobky takové odstranění, ze kterého
zůstane co nejméně směsného odpadu.
S dětmi postupně procházejte výrobky a navrhujte možnosti dalšího využití.
Inspirujte se v PL Další využití. Při hledání možností se zaměřte jak na varianty, se
kterými máte zkušenosti (využití např. pro výtvarnou výchovu), tak na ne tak známé
možnosti viz výše odborné texty.
O nápadech si povídejte a nechte děti nápady nakreslit nebo jinak zaznamenat.
Dejte prostor fantazii, tedy i zdánlivě nesmyslným nápadům (mohou být inspirací pro
reálná řešení). Obrázky nápadů popište (aby jim rozuměli i dospělí) a připevněte na
flip k předchozím nápadům. Vyhodnoťte s dětmi, které nápady je možné uskutečnit
hned, které později nebo s něčí pomocí apod.
Jsme zase o kousek dál, už máme spoustu nápadů, jak odpady dál využít.
Zkontrolujte nyní, jestli jste našli nápady ke každému výrobku. Pokud ještě nějaké
výrobky zbyly, přemýšlejte, co s nimi dál, jak je odstranit tak, aby z nich bylo co
nejméně směsného odpadu.
Nyní zhodnoťte, jak byla velká původní hromada odpadků a jak velká hromada by
zbyla poté, co jste vymysleli nové možnosti. Odpovězte si na otázku.
• Víte, jak zmenšení množství odpadu ulehčí přírodě?

5. Nenecháme si to pro sebe
V této části lekce zhodnoťte všechny možnosti, které jste zapsali na flip. Povídejte si,
které nápady jsou reálné a proč a jak a kdy by se daly případně uskutečnit. Na základě
diskuze vytvořte Nápadník akcí, který mohou vytvořit dospělí a doplnit ho obrázky dětí.
Jak jsme se přesvědčili, máte šikovné hlavičky a vymysleli jste spoustu nápadů. Teď
už jsme toho o životě trička a vlastně i jiných věcí zjistili tolik, že by bylo škoda se o to
nepodělit s někým dalším a neinspirovat i ostatní k tomu, aby přemýšleli nad tím,
co kupují a jak se o to starají. Co říkáte? Zkuste naplánovat nějakou akci pro ostatní
ve školce nebo pro rodiče. Rádi se taky přijdeme podívat. Začněte nejdříve tak, že
z navržených možností vytvoříte s pomocí dospěláků Nápadník akcí.
Po vytvoření Nápadníku akcí z něj společně s dětmi vyberte/odhlasujte jednu akci,
kterou byste chtěli uskutečnit.
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Společně k akci vytvořte obrázkový plán s konkrétním termínem uskutečnění. Jako
inspiraci využijte PL Plán akce obrázkový nebo viz odkazy v tabulce výše.
Do plánování akce zapojte co nejvíce děti. Proveďte je možnostmi realizace akce
a umožněte dětem se na přípravách a uskutečnění akce spolupodílet. Domluvte
se s nimi na konkrétních rolích a úkolech, které mohou při přípravě akce a její
realizaci mít na starosti. Všechny úkoly by měly být termínově ukotvené a měli by
mít konkrétní garanty zodpovídající za jejich splnění. Požádejte kolegy a rodiče
o spolupráci. Nezapomeňte akci propagovat, využijte informace o reklamě
z minulé lekce.

6. Příběh mého výrobku
Jako shrnutí do osobního portfolia si každé z dětí vytvoří vlastní leporelo/komiks, jak
by prodloužilo život jednomu výrobku, který si přineslo nebo který je nejvíce zaujal.
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4. LEKCE:

MŠ

3–4

projektové

dny

Jak žijeme, jaký máme
životní styl
Cíle:
Děti zmapují výrobky, které během dne používají. Kladou si otázky,
co dobrého jim určité spotřební předměty přinášejí (mám je pro radost,
protože bych bez nich nemohl/a být apod.)
Děti umějí rozhodnout, které vzorce chování jsou více a které méně
odpovědné k životnímu prostředí a lidem.
Děti si dokáží představit sebe jako člověka, který žije určitý životní styl,
např. člověk žijící ve městě nebo naopak na venkově, v přírodě, a co
k tomu potřebuje.
Děti v souboru výrobků rozlišují nezbytné a zbytné pro život. Dokáží
vyjmenovat základní potřeby.
Děti navrhují (i nereálné) způsoby, jak v budoucnu pomoci, resp. jak se
odpovědně chovat k přírodě a lidem.

Anotace:
Stěžejní částí lekce bude přenesení získaných poznatků do konkrétních opatření
v třídní či školní rovině. Nejprve společně shrnete to, co se děti v minulých lekcích
dozvěděly. Poté si s dětmi na 2 rozdílných příbězích ukážete, jak různě lidé mohou
žít, a zhodnotíte, co je v příbězích pro životní prostředí přínosné a co méně. Na
základě příběhu vytvoří děti koláže dvou osob: k přírodě odpovědného a lhostejného
člověka. Při tvorbě koláže se děti zamyslí nad tím, které výrobky jsou pro osoby ve
vyprávění nejdůležitější a které by mohly postrádat. Následně s dětmi zhodnotíte, jak
udržitelně žijete ve vaší třídě. Budete hledat, zda něco z toho, o čem jste si povídali,
již děláte a chováte se tedy odpovědně. Poté budete hledat možnosti, kde a jak byste
mohli třídní život vylepšit. To znamená přenést vaše zjištění do vašeho třídního života
a chovat se tak odpovědněji k přírodě a lidem. Při dobré spolupráci s rodiči můžete
uvažovat i o přenesení některých opatření do rodinného prostředí. V závěrečné části
si děti vytvoří vlastní koláž výrobků, věcí a osob, které jsou pro ně důležité. Nakonec si
děti představí, že mají neomezenou moc navrhnout změny v širším měřítku.

Struktura lekce:
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1. Co už víme

1. den

Výstupy třídního a osobního portfolia z předchozích lekcí

2. Jak lidé žijí

2. den

PL Návštěva u příbuzných (tisk pro pedagoga)

3. Jak jsme na tom ve
školce

3. den

PL Pádové otázky (inspirace pro pedagoga)
Pomůcky pro tvorbu koláže – balicí papír nebo flip, psací a výtvarné
potřeby, lepidlo, časopisy, obrázky
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4. Naše předsevzetí

3. den

PL Dopis třídě

5. Naše poselství

4. den

Potřeby pro osobní koláž
Papíry, flipy psací potřeby

Dohra – reflexe

Za měsíc

Kontrola, zda se nám opatření daří plnit

Odborné podklady:
• Kvalita života
• Životní styl
• Odpovědné
spotřebitelské chování
• Cirkulární ekonomika
Informace pro učitele:
• Koláž jako nástroj
sebereflexe
• Maslowova pyramida

Portfolio:
Třídní: Plakát Udržitelná opatření pro život ve třídě; 2 koláže.
Osobní: Obrázkový dopis – osobní předsevzetí.

Před lekcí:
Připravte si všechny výstupy třídního a osobního portfolia, které jste až doposud
s dětmi vytvořili.

Popis lekce:

1. Co už víme
Pro práci v této lekci je nezbytné si připomenout vše, co se děti o výrobním cyklu
a odpovědném chování dozvěděly. Na pomoc si vezměte výstupy osobního i třídního
portfolia. Informace si s dětmi připomeňte společně. První lekci si připomeňte
sestavením obrázků nebo pohybovou aktivitou. K připomenutí druhé lekce si zahrajte
na obchod a pak si pomocí udržitelné pyramidy připomeňte, jestli věci můžeme
pořídit i jinak než nákupem. Třetí lekci vám připomenou výrobky, kterým jste
prodloužili život, nebo akce, kterou plánujete nebo jste již uskutečnili.
Ahoj děti,
dneska ráno si pro mě Martin vymyslel překvapení. Prý už jsme toho zjistili o výrobě
věcí, jejich nakupování a dalším životě tolik, že by ho zajímalo, jestli si z toho něco
pamatujeme. A taky přemýšlel o tom, co s těmi všemi informacemi teď vlastně
uděláme. Něco už jsme vlastně začali, když jsme se minule snažili předat je ostatním,
ale co můžeme udělat my sami? Zkusíte nám s tím dneska pomoct?
Martin připravil takovou hru s obrázky a plakáty. Vzal všechny plakáty a obrázky,
které jsme si během našeho pátrání a povídání vyrobili, a poskládal je tak, aby
sestavil celý příběh trička a vlastně i dalších výrobků. Pro mne obrázky trochu
zpřeházel a já jsem se s jeho nápovědou snažila poskládat obrázky do stejného
příběhu jako Martin. Všechny obrázky jsem si položila před sebe a snažila jsem
si vzpomenout, co znamenají a jak jdou za sebou. Chvilku mi trvalo, než jsem se
rozpomenula, ale nakonec to tak těžké nebylo a dost mě to bavilo. Někdy mi Martin
pomohl tím, že jsme si společně přehráli některé situace, např. jak se nakupuje.
Po zopakování si obrázky a výstupy portfolia nechte vystavené ve třídě, budete s nimi
pracovat i v dalších částech lekce.
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2. Jak lidé žijí
Koukala jsem, kolik jsem se toho vlastně dozvěděla. A vy toho taky víte hodně, co?
Takže, co teď s tím? Přemýšleli jsme s Martinem, k čemu nám vlastně všechny tyhle
informace jsou, a do toho vešla maminka do pokoje a viděla naše obrázky. Prohlédla
si je a řekla: „Vy se tady zamýšlíte na tím, jak lidé žijí? Nebo co to tu tvoříte? Dejte mi ty
špinavé skleničky, ať nezapínám myčku poloprázdnou a nechám vás bádat dál.“ Co to
znamená, jak lidé žijí? Myslela život v minulosti a dnes nebo život v různých částech
světa? Přemýšlejte s námi. My jsme si pomohli následujícími otázkami:
• Na co se maminka Týnky a Martina ptala, co tím myslela „Jak lidé žijí“?
• Žijí lidé stejně nebo podobně, nebo každý úplně jinak?
• Čím to je, že lidé žijí někdy podobně a někdy úplně jinak?
• Napadá vás, jak by to, jak lidé žijí, mohlo souviset s tím, co jsme se naučili?
Povídejte si s dětmi o rozdílech, jak lidé žili v minulosti a dnes. Jak lidé žijí v různých
částech světa. Opatrně se přesuňte do českého prostředí a případně i nejbližšího
okolí. Pokuste se povídání udržet v odosobněné rovině.
Maminčina poznámka nás přiměla taky trochu pátrat. Něco jsme se dozvěděli od
rodičů a něco jsme vyčetli na internetu, to zvládnete také, až budete starší. Také
jsme začali pozorovat lidi kolem nás, jak a co dělají. Podle čeho výrobky nakupují
a jak často, jestli přemýšlejí o příbězích výrobků, jak se k výrobkům chovají a co
s věcmi dělají, když už je nepotřebují. Ale abychom informace a naše pozorování lépe
pochopili, rozhodli jsme se pro experiment. Navštívíme naše příbuzné, strávíme s nimi
víkend a budeme pozorovat, jak žijí. A průběh experimentu jsme pro vás sepsali. Tady
jsou dva příběhy, které jsme zažili, je to příběh tety Marty a strejdy Pepina.
V této části lekce Týnka a Martin vyprávějí příběh o dvou svých příbuzných
(odpovědný × neodpovědný k přírodě), u kterých byli na návštěvě (PL Návštěva
u příbuzných). Příběh čtěte dětem a podle příběhu děti postupně vytvoří 2 koláže,
ve kterých znázorní, co lidé z příběhů potřebují k životu. Návod na tvorbu koláže
v najdete v příloze Koláž jako nástroj sebereflexe.
Připravte dětem obrázky
pro koláž dopředu
a schovejte je po třídě,
může to být zajímavé
zpestření této aktivity.
K vytvořeným kolážím
zkuste najít známé
hrdiny, např. z pohádek,
z fantasy filmů nebo
i známé osobnosti, např.
Rumcajs, Shrek, Prasátko
Pepina, …

Koláže tvořte ve velkém formátu. Začněte tím, že na balicí papír obkreslíte jedno
z dětí. Následně pak do obrázku děti lepí nebo kreslí obrázky věcí i činností, které
dané osoby potřebují ke svému životu. Nechte děti koláž dotvořit pomocí vlastní
fantazie. Např.: jak a kde tito lidé žijí, jak tráví volný čas, děti pak dokreslí např. byt/
dům, kde žijí apod. Při sestavování koláže se s dětmi domluvte na rozdělení rolí podle
toho, co je baví (hledači, lepiči, kresliči, vystřihovači, poradci apod.).
V jakém pořadí budete číst příběhy a tvořit koláže je na vašem rozhodnutí.
V další části si dětmi povídejte o tom, co z toho, co lidé dělají, je k přírodě odpovědné
a co méně. Obě možnosti na obrázku barevně označte. Např.: Má méně věcí, nemusí
se o ně tolik starat, produkuje méně odpadu, má více času na zábavu apod. Vyzvěte
děti, ať poradí tomu, kdo se chová neodpovědně, co může zlepšit a jak. Nápady dětí
zaznamenejte do koláží.

3. Jak jsme na tom ve školce
Už víte, stejně jako my, že lidé žijí různým způsobem, tedy různými životními styly. Je
nám jasné, že každý člověk na světě má pro svůj život jiné podmínky. Jeho životní styl
ovlivňuje místo, kde žije, lidé, s kterými žije, ale i další věci. Ať už je to příroda, kultura,
ale i míra bohatství země apod. Už jsme zjistili, jak žije naše teta a strýc, ale jak tedy
žijeme my? Co vlastně opravdu potřebujeme pro přežití, co proto, že je to součást
toho, jak žijeme, a co vlastně bychom ani mít nemuseli? Je ten náš životní styl jiný, než
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bychom třeba chtěli mít, až budeme dospělí? Přemýšleli jsme s Martinem, jak o sobě
všechny ty věci zjistit co nejlépe. Napadlo nás zkusit to zjistit nejprve ve třídě nebo
ve školce. Připravili jsme si několik otázek. Zkuste si s námi na ně odpovědět. Určitě
o vaší třídě/školce zjistíme něco nového.
Děti společně s Týnkou a Martinem mapují, jak probíhá den nebo dopoledne ve
školce. I k této aktivitě vytvořte koláž. Načrtněte si na velký papír vaši třídu nebo
školku a pomocí obrázků společně zaznamenejte, které věci ve školce během dne
používáte a jak se o ně staráte. Rozhodněte se dle vašich možností, jak široký prostor
budete s dětmi mapovat. Následující otázky vám pomohou vyhodnotit
vaše pozorování.

Hlasujte tak, že si děti
k věcem, o kterých
rozhodujete, stoupnou.
Nebo využijte smajlíků/
mračounů a umisťujte je
k daným věcem.

• Které věci ve třídě/ve školce nezbytně potřebujeme?
• Které věci bychom mohli ve třídě/ve školce postrádat, ale přesto si je tady chceme
nechat? A proč?
• Které věci ve školce vůbec nepotřebujeme a mohli bychom je dát pryč?
• Jak se o naše věci staráme?
• Co s nimi děláme, když je nepotřebujeme?
• Jak pořizujeme nové věci? Kdo se o to stará a podle čeho je pořizuje? Vydejte se za
tím, kdo to má na starosti, a zjistěte odpověď.
Otázky přizpůsobte vašim potřebám a věku dětí. Na to, které věci jsou důležité a které
méně, budou ve třídě různé názory. Povídejte si o možnostech a důvodech proč tomu
tak je. Nakonec se rozhodněte pomocí hlasování.
Už víme, jak jsme na tom ve třídě, jak ve třídě žijeme. Nyní porovnejte to, co jste zjistili,
s tím, co už víte, a zamyslete se nad tím, co je odpovědné více a co méně, jestli byste
případně chtěli něco změnit. Pomohou vám následující otázky.
• Co se nám ve třídě daří dělat udržitelně/odpovědně a chceme to dále dodržovat?
• Co bychom chtěli zlepšit?
• Jak toho zlepšení dosáhneme? Co pro zlepšení uděláme? Napište si /nakreslete 1–3
konkrétní kroky.
Při hledání odpovědí na otázku: Co se nám daří…, využijte plakátu, který jste vytvořili
ve 3. lekci. Ze seznamu vyberte zásady, které dodržujete, a společně z nich vytvořte
pravidla pro fungování ve třídě. Ta si zapište a doplňte obrázky a vyvěste ve třídě.
Jak se vám odpovídalo na všechny ty otázky? Něco bylo fakt dost těžké, ale výsledek
se nám moc líbí. Když jsme si s Martinem všechno prohlíželi, říkali jsme si, že něco je
super, ale něco bychom asi mohli změnit. Nyní je čas pochválit se za to, co se vám daří.
Napsali jsme si s Martinem seznam toho, co se nám daří, a vyvěsili si ho v pokojíčku.
Tak si můžeme vždy připomenout, co je pro nás důležité. Seznam jsme doplnili
obrázky, aby mu rozuměli i naši mladší kamarádi. Vytvořte si podobný seznam pro
třídu a vyvěste ho na viditelném místě. Tak budou návštěvy, ale i nové děti ve třídě
vědět, co je pro vaši třídu důležité. Už víme s Martinem, co se nám daří, ale také víme,
že je možné některé věci ještě zlepšit.

4. Naše předsevzetí
Zamyslete se s dětmi také nad tím, co nefunguje, zda byste danou situaci chtěli
změnit a jak. K vybrané změně si udělejte jednoduchý plán (podobný tomu
ve 3. lekci) ve formě dopisu PL Dopis třídě. Kroky, které povedou ke změně, si
znázorněte a zaznamenejte k nim, do kdy chcete úkol splnit i to, jak si splnění ověříte.
S dětmi pracujte i v osobní rovině. Každé z dětí si nakreslí své osobní předsevzetí, čím
chce třídě pomoci (bude součástí osobního portfolia).
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Určitě jste se ve třídě rozhodli pro nějaká zlepšení. V tomto případě je důležité
naplánovat konkrétně první 3 kroky a stanovit si termín, kdy si zkontrolujete, zda se
tyto kroky daří plnit. Nejprve vytvořte otevřený dopis třídě, vlastně nakreslete plakát
a v něm si naplánujte, co chcete změnit ve třídě. Zároveň nakreslete obrázkový dopis
sami sobě, ve kterém bude, co uděláte pro třídu vy sami. Paní učitelka vám pomůže
obrázek popsat a schová ho u sebe, abyste se k němu mohli za čas vrátit. Vaše pomoc
třídě může to být i drobná maličkost.
Domluvte se s paní učitelkou, za jak dlouho se nad třídním i vašimi dopisy sejdete
a popovídáte si o tom, jestli se změna podařila. Pokud se plány plnit nedaří,
popovídejte si o tom, proč se to nedaří, a zkuste najít jiné řešení, pokud to lze.

5. Naše poselství
V této části se děti převtělí do osobností nebo superhrdinů, kteří mají neomezenou
moc, a budou hledat, co by chtěly změnit ve školce, v jejím okolí, ve vsi, ve městě
nebo na Zemi.
Poznámka: Z nabízených možností níže, vyberte ty, které vám přijdou pro třídu nejefektivnější a které z časového hlediska stihnete, případně vymyslete pro děti jinou možnost.
Protože už umím psát, napsala jsem si pro sebe dopis, co všechno chci změnit.
Napsala jsem si tam asi trochu moc věcí, ale uvidíme. A možná, že některé ani
nepůjdou udělat. Asi bych k některým potřebovala, aby se změnily i věci, které sama
neovlivním. Na takové věci asi člověk narazí v životě často. Líbilo by se mi, kdybych se
na chvíli mohla změnit třeba v prezidenta nebo ředitele a udělat za něj rozhodnutí.
Superhrdina by také nebyl špatný. Do koho byste se chtěli vtělit vy? A co byste
změnili? Jsme na to s Martinem opravdu zvědaví. Své nápady nakreslete a pak je
vyvěste na nástěnku pro rodiče nebo pro další, kteří se na vaše nápady chtějí podívat.
Vyzvěte děti, ať si vyberou, kým by chtěly být a co by změnily.
Co bych změnil, kdybych byl?
1. superhrdinou
2. prezidentem
3. ředitelem školy
4. …
Vybrané výstupy
sdílejte i jinde než
ve školce, např. ve
spřátelené ZŠ, na
obecním úřadu,
ve výloze blízkého
obchodu, ve spřátelené
organizaci, … Vzájemně
si o svých poselstvích
povídejte a také
o tom, zda se mohou
někdy uskutečnit
a případně jak.

Své nápady děti nakreslí a budou je sdílet na společné nástěnce. Doporučujeme
obrázky dětí popsat, ne vždy je dospělým zcela zřejmé, co chtěly obrázkem říci.
I tento výstup sdílejte společně s třídním portfoliem.
A tady se s vámi milé děti rozloučíme a doufáme, že si na nás třeba při nákupu nebo při
starání se o své hračky nebo o své oblečení vzpomenete. Ale to není všechno, rádi se
s vámi opět potkáme. Navrhujeme třeba za měsíc. To bychom se totiž vrátili k našim
dopisům a zjistili bychom společně, jak se nám podařilo naše plány uskutečnit.
Dohra – reflexe: Vyhodnocení vlastních či třídních opatření v dohodnutém časovém
termínu – např. za měsíc.
Stanovte si s dětmi termín, kdy se vrátíte k předsevzetím, která jste si dnes
zaznamenali, abyste je zhodnotili. Na této schůzce lze také zhodnotit akci, kterou jste
si naplánovali ve 3. lekci. Na této schůzce se můžete vrátit k nápadům, které během
lekcí vznikly a chtěli byste je uskutečnit.
Pokud potřebujete metodickou nebo praktickou podporu pro vyhodnocení změn
na závěr projektu nebo s pokračováním práce v projektu zapojte se do aktivit
programu Ekoškola: www.ekoskola.cz
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ZŠ

I. stupeň

Věk žáků:

6–11
let

Metodické listy pro téma
Odpovědná spotřeba
Úvod
Rozsah a realizace lekcí
Téma odpovědné spotřeby je rozloženo do 4 dvouhodinových
(2× 45 min.) lekcí. Lekce by měly být realizovány s odstupem
maximálně 1 měsíc, aby žáci mohli navázat na to, co se předcházející
lekci dozvěděli. Protože nedílnou součástí lekcí jsou zážitkové aktivity
a diskuze, může se stát, že bude potřeba pro lekce větší časová dotace,
např. 3 vyučovací hodiny. Pokud chcete dát žákům dostatečný prostor
pro prožitek, doporučujeme lekce naplánovat jako projektové bloky.

Vztah metodických listů a RVP
V tomto dokumentu najdete přehled propojení metodických listů se závazným
kurikulem (Rámcové vzdělávací programy), a to na úrovni jednotlivých očekávaných
výstupů. Záměrem je usnadnit zařazení lekcí do výuky v souladu s RVP,
respektive ŠVP.

Tipy pro pedagogy
Naplánování lekcí do výuky:
Téma odpovědné spotřeby je obsáhlé a může se stát celoročním tématem, protože
ho lze propojit s tématy, která obsahuje ŠVP. Před začátkem školního roku si
naplánujte rozložení lekcí do výuky. Protože se jedná o delší projekt, bude přínosné
domluvit se na spolupráci s kolegy. Nabídnete jim náplň či inspiraci do hodin a oni
vám na oplátku mohou pomoci s přípravou nebo s dokončením materiálů pro lekce –
viz popis lekcí. Domluvte se s vedením školy případně koordinátorem/kou EVVO
a začleňte lekce i do ročního plánu EVVO.
Informace rodičům
Před realizací vlastních lekcí informujte rodiče o tom, čemu se v lekcích budete
věnovat. Rodiče a jejich životní styl mají velký vliv na spotřebitelské chování žáků.
Zároveň změna životního stylu rodiny vyžaduje ochotu se do ní pustit. Je proto
důležité ujistit rodiče, že nechcete měnit návyky žáků, ale jen společně diskutovat
nad možnými cestami, které vedou k šetrné spotřebě. Volba, zda a jak se rozhodnou
s informacemi naložit, je samozřejmě na rodičích.
Spolupráce s rodiči
Máme zkušenost, že rodiče ve většině spolupráci vítají a rádi nahlédnou do toho,
co děti ve škole dělají. Proto v lekcích ke spolupráci s rodiči povzbuzujeme. Pokud se
na spolupráci s rodiči necítíte, nenuťte se do ní a úkoly zpracujte pouze s dětmi.
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Jako přípravu na lekce
můžete společně
s žáky Týnku a Martina
vyrobit (jednoduché
maňásky, papírové
loutky apod.). Pokud
nemáte možnost Týnku
a Martina vyrobit s žáky,
požádejte o pomoc
někoho dalšího, např.
rodiče, babičku, paní
hospodářku apod.

Průvodci lekcemi
Pro mladší děti jsme zvolili průvodce lekcemi. Jsou to holčička Týnka a chlapec
Martin. Týnka a Martin k žákům během lekce promlouvají a vysvětlují jim, na
co se mohou v lekci těšit. S texty je možné dále pracovat, více je dramatizovat,
např. formou rozhovoru mezi Týnou a Martinem. Pokud se vám texty zdají příliš
„dospělé“ přizpůsobte je dětské mluvě podle vlastních potřeb.
Portfolio:
Máme ověřeno z praxe, že tvorba portfolia je pro žáky velice přínosná. Žákům
umožňuje si informace lépe osvojit a následně snáze zopakovat a také porovnat
dosavadní myšlenky a vyhodnotit případné plánované změny. Doporučujeme do
zaznamenávání co nejvíce zapojit žáky, což je může více motivovat k opravdovému
zapojení. Portfolio zároveň dává možnost zajímavou formou prezentovat vaši práci.
Záznamy do portfolia žáků mladšího školního věku, zejména těch, kteří se teprve
učí psát, jsou specifické v tom, že je potřeba pracovat co nejvíce s obrázky, často je
nutné je doplnit popiskem, aby dospělí dětské obrázky pochopili. Velkým přínosem
pro ně může být psaní i s chybami, dodává to výstupům autentičnost a žáci mohou
reflektovat své posuny nejen v tématu odpovědné spotřeby. V praxi se osvědčují
velkoformátové plakáty. Obrázky mohou kreslit děti i dospělí, je možné je vystřihovat
z pracovních listů nebo z časopisů či je čerpat z jiných zdrojů.
V lekcích pracujeme s osobním a třídním portfoliem. Osobní, resp. žákovské portfolio
podrobně popisujeme v Metodických podkladech pro učitele. V lekcích pak jsou pod
nadpisem Portfolio popsány očekávané výstupy v rámci dané lekce.
Inspirace pro nejmladší nebo nejstarší děti, žáky v rámci školních stupňů
Pokud plánujete lekce uskutečnit v hraničních ročnících (1. resp. 5. třída) inspirujte se
aktivitami z lekcí pro MŠ resp. z lekcí pro II. stupeň ZŠ.
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I.

2×

stupeň ZŠ

45
min.

1. LEKCE:

Příběh trička
Cíle:
Žák popíše průběh výroby trička od sklizně až ke spotřebě.
Žák porovná environmentálně pozitivní (jsou ohleduplné k lidem
a k životnímu prostředí) a negativní dopady výroby trička.
Žák navrhne a popíše environmentálně odpovědné změny pro výrobu
a užívání trička a vysvětlí důvody těchto změn.
Žák rozumí dopadům výroby trička na ŽP a na lidi ve výrobním řetězci
(spravedlivý obchod, důstojné pracovní podmínky, atp).
Žák popíše, jakou roli v rámci výrobního cyklu hrají jeho rodiče, jakou
hraje on sám.

Anotace:
V první lekci budou žáci pátrat po tom, co vše skrývá příběh (výrobní cyklus) trička.
Zjistí, jak vypadá výrobní cyklus bavlněného trička, odhalí pozitivní i negativní
dopady výrobního cyklu na životní prostředí a lidi. Žáci si uvědomí, co vše se během
výroby do trička uloží (od surovin až po množství lidské práce), a že sami mohou
přispět k tomu, aby to, co bylo do trička vloženo, bylo co nejlépe zužitkováno, např.
tím, že se budou o tričko dobře starat a nad jeho odložením budou přemýšlet.

Struktura lekce:
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1. Co vše vím o svém tričku

20 min.

PL Šablona trička (A4 pro každého žáka)
PL Fotografie cedulek z triček (pouze pokud je chceme využít jako vzor
nebo příklad)

2. Příběh trička

25 min.

PL Výrobní cyklus malý (pro skupinu nebo dvojice, rozstříhané,
případně zalaminované, aby bylo možné je použít opakovaně)
PL Výrobní cyklus velký (1× pro třídu, nastříhané)
PL Příběh trička (1× pro učitele)
Pomůcky pro tvorbu třídního portfolia
Pomůcky k Příběhu trička: Obrázky k 1. lekci (dle vlastních možností
a potřeby, využijete je i v 1. části lekce), ukázky materiálů je potřeba
zajistit z vlastních zdrojů, mapa světa lze použít pro znázornění dopravy
trička

3. Navrhujeme zlepšováky

25 min.

PL Zlepšováky (dle potřeby 1× pro třídu nebo 1× do skupiny)

4. Mohu příběh trička
ovlivnit i já?

10 min.

5. C
 o vše jsme se dozvěděli

10 min.

PL Skládačka trička rozstříhaná pro každého žáka, s mladšími žáky je
možné ji nerozstříhanou vybarvit; Osobní portfolio
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Odborné podklady:
• Kvalita života
• Odpovědné
spotřebitelské
chování
• Planetární limity
• Ekonomika
• Cirkulární ekonomika
• Životní cyklus
výrobků

Portfolio:
Třídní: Plakát Výrobní cyklus doplněný piktogramy pozitivních a negativních dopadů
výroby trička a odpovědnými zlepšováky pro výrobu trička.
Osobní: PL Šablona trička s kresbou oblíbeného trička a popisem. Skládačka trička
s odpověďmi na závěrečné otázky.

Před lekcí:
• Promyslete způsob práce s osobním portfoliem a promyslete kam umístíte
třídní portfolio.
• Připravte si zda a jakým způsobem využijete průvodce lekcemi Týnku a Martina
viz Úvod k lekci.
• Vyzvěte žáky, aby si na sebe vzali své nejoblíbenější tričko. Tričko by mělo mít
čitelnou cedulku.

Popis lekce:

1. Co vše vím o svém tričku
Na začátku lekce představte Týnku a Martina, kteří budou žáky provázet i dalšími
lekcemi. Pokud se rozhodnete průvodce nevyužít upravte texty s piktogramem Děti
vypravují pro své potřeby.
Ahoj děti,
jmenuji se Týnka a je mi 10 let. A já jsem Martin a je mi 12. Jsme sourozenci. Naši
rodiče jsou vědci. Zajímají se o rostliny, ze kterých mají lidé užitek a říkají jim
zemědělské plodiny. Často jezdí do cizích zemí a na některé výpravy nás berou
s sebou. Například vloni o prázdninách nás vzali do Ameriky. O tom, co jsme na této
výpravě objevili, vám chceme vyprávět.
Pokračujte ve vyprávění o rostlině bavlníku a vyzvěte žáky k prvnímu zamyšlení.
Vyprávění doplňte konkrétní ukázkou nebo obrázkem.
Naši rodiče na této výpravě zkoumali rostliny a jedna z těch, které zkoumali, nás velice
zaujala. A to heboučkými chomáčky. Otázky v našich hlavách se začaly rojit. Co to jsou ty
chomáčky, k čemu slouží? Jak se rostlina jmenuje a proč ji lidé tady tolik pěstují?
Co myslíte vy, děti?
• K čemu je taková rostlina dobrá?
• Zná ji někdo z vás?
• Víte, jak se jmenuje?
Prostřednictvím následujícího vyprávění, seznamte děti s rostlinou (pokud ji neznají)
nebo doplňte jejich informace.
Ptali jsme se rodičů a zjistili následující:
Rostlina se jmenuje bavlník a v těch chomáčcích, které vypadají jako vata, se
schovávají malá semena. Z vláken, která chomáčky tvoří, se vyrábí bavlna. Asi víte, na
co se používá? Ale věděli jste, že je třeba i v papíru, na který se tisknou peníze? Bavlna
se používá na výrobu různých věci: nábytek (pohovka), peníze, oblečení (kalhoty,
trička, mikiny)…
• Znáte nějakou další rostlinu, ze které se vyrábí látky/oblečení?
Seznamte žáky s dalšími textilními rostlinami, např. lnem. Nebo se staršími žáky
zopakujte informace, které už znají.
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V další části budete s žáky pátrat po informacích o jejich oblíbeném tričku. Rozdejte
každému z žáků PL Šablona trička (bude součástí osobního portfolia). Šablonu
trička využijte různými způsoby podle věku a schopností žáků. Šablona slouží
k zaznamenání informací do osobního portfolia. Žáci mohou své poznatky kreslit
nebo zapisovat. Šablonu lze použít oboustranně a kreslení a psaní kombinovat. Dejte
žákům na výběr, jak chtějí poznatky zaznamenávat a podpořte tak jejich silné stránky.
Varianta pro mladší žáky: Žáci do šablony nakreslí své oblíbené tričko a poznatky
z následné diskuze zapíše paní učitelka nebo „šikovný“ žák do velké šablony trička na
tabuli nebo na flip. Tyto poznámky mohou být součástí třídního portfolia.
V následující části lekce se Týnka s Martinem budou ptát, co žáci o svém tričku vědí.
Vyzvěte žáky, aby své myšlenky zapsali či namalovali do šablony trička.
Dost nám vrtalo hlavou, jak z rostlin může vzniknout něco jako tričko. Rozhodli jsme
se to zjistit. A jestli nad tím přemýšlíte i vy, tak se pusťte do pátrání s námi. Budeme
pátrat po příběhu trička vyrobeného z bavlny. A to proto, že jsme v Americe na
bavlníkové plantáži (i když víme, že existují i trička z jiných materiálů).
Ty, Martine, co vlastně víš o tom tričku, které máš na sobě? A co vy, děti, víte o tom
svém? Dneska máte svoje oblíbené tričko, tak byste o něm mohly vědět dost věcí.
Zamyslete se, a zkuste odpovědět na následující otázky. Odpovědi si zapište nebo
zakreslete do obrázku trička, který jste dostaly od paní učitelky. Kdo bude rychlejší,
může své tričko nakreslit do obrázku trička, tak aby byla písmenka k přečtení, nebo
na druhou stranu papíru.
1. Jak se u tebe tvé oblíbené tričko ocitlo? (Dostal/a, zdědil/a, koupil/a).
2. Jak dlouho ho máš? Umíš to určit?
3. Víš, že další informace o tričku můžeš najít přímo na něm? Víš kde?
Najdi cedulku na svém tričku a nakresli ji. Víš, co cedulka znamená, co je na ní napsáno?
Cedulku můžeš překreslit do šablony trička.
Pokud odpovědi neznáte, nevadí, je to také v pořádku. Určitě se je při našem pátrání
dozvíte.
Poznatky žáků společně sdílejte.

2. Příběh trička
V úvodu této části se zeptejte žáků prostřednictvím Týnky a Martina, jak tričko vzniká.
Už víme, jak rostlina vypadá a víme, že je možné z této rostliny vyrobit tričko. Jak
může z těch malých chomáčků vzniknout něco takového, jako je tričko? Napadá vás,
co vše se musí stát, než se z chomáčku bavlníku stane tričko?
Vaše nápady si zaznamenejte společně na tabuli nebo každý sám do svého portfolia.
Abyste na konci lekce mohli vyhodnotit co jste se naučili nového.

Využijte rozdělovací
aktivitu ze ZŠ Osek nad
Bečvou

A nyní je čas si povědět, jak takový příběh trička doopravdy vypadá. Příběh trička
si sestavíte podle vyprávění nejprve ve skupinách a pak společně ve třídě s pomocí
obrázků.
Pro následující část lekce budou žáci pracovat ve skupinách. Rozdělte žáky do
funkčních skupin.
Žáci nyní budou sestavovat obrázkový příběh trička podle textu. Podle věku
a schopností žáků se rozhodněte, zda budete text číst žákům vy, nebo ho budou číst
žáci samostatně ve skupinách. Text je navržen tak, že každý odstavec odpovídá jedné
fázi výroby a že z první max. druhé věty je zřejmé, který obrázek k textu patří.
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Varianta pro starší žáky: V rámci sestavování výrobního cyklu pracujte s piktogramy
dopadů, které jsou součástí PL Výrobní cyklus. Tyto piktogramy znázorňují, jak příběh
trička ovlivňuje přírodu, lidi i ekonomiku. Seznamte s nimi žáky před zahájením
aktivity a následně s nimi pracujte v průběhu celé aktivity.
Jakmile seznámíte žáky s aktivitou, rozdejte do každé skupiny rozstříhaný PL Výrobní
cyklus malý. Žáci, kteří budou pracovat s textem samostatně, dostanou do každé
skupiny i PL Příběh trička. Nyní se pusťte do sestavování obrázkového příběhu podle
textu. Na sestavení příběhu si domluvte časový limit.

Vytvořený cyklus
na závěr porovnejte
s tím, který jste odhadli
v úvodu této aktivity
a vyhodnoťte, co nového
jste se dozvěděli.

Poté, co žáci sestaví příběh trička ve skupinách, zkontrolujte výsledky aktivity
společným převyprávěním příběhu trička. Během převyprávění společně vytvořte
plakát výrobního cyklu trička do třídního portfolia. Využijte obrázky PL Výrobní
cyklus velký. Cyklus sestavte lineárně či do kruhu podle toho, zda chcete v dalších
lekcích pracovat s pojmy lineární a cirkulární ekonomika. Pojmy cirkulární a lineární
ekonomika přizpůsobte nebo pojmenujte tak, aby jim žáci rozuměli. Se staršími žáky
doplňte do plakátu i piktogramy dopadů.
Při tvorbě plakátu se s dětmi zamýšlejte, proč někdo sestavil cyklus jinak a co ho
k tomu vedlo. Při práci s piktogramy zhodnoťte, zda jsou dopady pro životní prostředí
a lidi pozitivní nebo negativní a označte je, např. barevně. Zamyslete se, co vše tričko
do sebe během výroby načerpalo (energii ze slunce, vodu, lidskou práci atd.).
Nyní, když už znáte příběh trička, zkuste si odpovědět na následující otázky
a odpovědi si můžete zaznamenat do šablony trička:
• Přišli jste v úvodu této aktivity na všechny části cyklu?
• Co vás nenapadlo? Co vás překvapilo?
• Dokážete si představit, co vše se do trička během jeho příběhu uloží? (energie,
voda, lidská práce apod.)

3. Navrhujeme zlepšováky
Pro další aktivitu žáci zůstávají ve skupinách a navrhují odpovědné zlepšováky (co by
se dalo zlepšit ve výrobním cyklu tak, aby se zmenšily negativní dopady výroby
a užívání trička.
Protože jsme v předešlé aktivitě nastínili méně příznivý způsob výroby a to takový, který
probíhá celosvětově a s velkými dopady na lidi a životní prostředí, zkuste s námi nyní,
děti, hledat zlepšováky, které by celý způsob výroby trička udělaly odpovědnější, tedy
ohleduplnější a přátelštější k životnímu prostředí a lidem. Zlepšováky nejprve promyslete ve skupinách a pak je společně sdílejte a zaznamenávejte do velkého plakátu.
Nápověda může mít
různé formy. Kartičky se
zlepšováky se mohou
losovat nebo hledat
po třídě.

Žáci ve skupinách vymýšlejí zlepšováky k fázím výrobního cyklu trička. Buď hledají
co nejvíce zlepšováků pro celý výrobní cyklus, nebo se každá skupina zaměří na
jednu fázi výroby. U každého zlepšováku je potřeba zdůvodnit, čím dělá cyklus
odpovědnější (např.: nebudeme používat chemické látky, abychom nevypouštěli
jedovaté látky do přírody – mohou ohrozit živočichy i člověka, chemická barviva je
možné nahradit přírodními). Mnoho zlepšováků je obsaženo již v textu PL Příběh
trička, pozorní čtenáři tedy budou ve výhodě. Seznam možných zlepšováků najdete
v PL Zlepšováky. V první fázi nechte žáky samostatně vymýšlet, v další fázi pomáhejte
nápovědou.
Nejprve si žáci přiřadí nápady ke svému malému výrobnímu cyklu ve skupině. Při
společném sdílení dejte prostor všem nápadům a diskutujte, zda se dají uskutečnit.
I nereálné nápady mohou být inspirací pro další myšlenky. Zlepšováky, na kterých jste
se shodli, doplňte do plakátu výrobního cyklu.
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4. Mohu příběh trička ovlivnit i já?
Pokračujte s Týnkou a Martinem a zamyslete se společně, ve dvojicích nebo
ve skupinách nad tím, jak by jednotliví žáci mohli do výroby a užívání trička
vstoupit a změnit ho, aby byla výroba nebo užívání trička ohleduplnější k lidem
nebo k životnímu prostředí. Povídejte si s žáky o tom, jestli to, co by chtěli, je
reálné. Po dohodě vybrané nápady zaznamenejte do společného plakátu a do
osobních portfolií.
Nyní už, děti, o příběhu trička víme opravdu hodně, a tak je na čase se zamyslet, jestli
my sami můžeme ovlivnit tento příběh. Představili jsme si, že máme neomezenou
moc. Pomozte nám a zamyslete se s námi:
• Který z dopadů v příběhu trička považuješ za nejzávažnější?
• Zamysli se, jak můžeš tento dopad snížit? Jak bys to chtěl nebo mohl udělat?

5. Co vše jsme se dozvěděli
Každý žák dostane rozstříhaný PL Tričko skládačka a jako shrnutí si sestaví do
osobního portfolia skládačku trička, u které si zopakuje jednotlivé fáze výroby trička.
Lekci zakončete opět s Týnkou a Martinem a odpověďmi na otázky:
Myslíme si, že tričko, které nosíme, musí urazit opravdu dlouhou cestu, než se dostane
do naší skříně. Co myslíte, děti? Pojďme si shrnout dnešní lekci kromě skládačky i tím,
že si odpovíte na následující otázky:
• Co nového jste se o tričku dozvěděli? Napište/nakreslete si 1 až 3 věci, které vás
nejvíce zaujaly.
• Zaznamenejte si 1 nápad, jak byste chtěli ovlivnit příběh trička.
• Dnes jsme zkoumali tričko. Mají takový příběh i jiné výrobky? Zamyslete se nad
výrobkem, jehož příběh by vás nejvíce zajímal.
Odpovědi zaznamenejte do osobního portfolia, u mladších žáků společně do
třídního portfolia.
Dobrovolný domácí
úkol. Do příští lekce
zjistěte, jak vypadá
příběh vybraného
výrobku (např. doma
upečené bábovky)
a nakreslete a popište
jeho cyklus.Inspirace
viz Odborné texty pro
učitele výše. Následně
sdílejte ve třídě.
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I.

2. LEKCE:

stupeň ZŠ

2×

Jak a proč si pořizujeme věci

45

Cíle:

min.

Žák popíše možnosti odpovědného pořizování věcí.
Žák vyjmenuje kritéria, podle kterých výrobky lidé odpovědně nakupují.
Žák popíše, kde vyhledat informace o výrobku, který si pořizuje.
Ví i koho požádat o informace a s kým se případně poradit při
odpovědném nákupu.
Žák vysvětlí princip reklamy a upozorní na její přínosy a základní rizika
(působení na zákazníky a použité strategie).
Žák popíše, jakou roli v rámci produkce a spotřeby hrají jeho rodiče,
jakou hraje on sám.

Anotace:
V této lekci budou žáci pátrat po způsobech pořizování věcí. Po rychlém průzkumu
ve třídě žáci vyhodnotí, který způsob získávání výrobků je v rámci třídy nejčastější,
a srovnají svá zjištění se zvyky rodičů a prarodičů. Odhalené způsoby porovnají
s obrázkem, který představuje odpovědné pořizování věcí, tzv. Udržitelnou
pyramidou. Také odhalí pozitiva a negativa různých způsobů pořizování věcí.
V další části lekce žáci zjistí, jak probíhá odpovědné nakupování, nejběžnější způsob
pořizování věcí. Dovědí se, že k odpovědnému nakupování patří rozhodnutí, zda
pořizovanou věc opravdu potřebuji, následuje správný výběr toho, co chtějí koupit
(zjišťování informací), vlastní nákup, ale také péče o koupený výrobek a jeho
odpovědné používání. Během práce budou žáci pracovat nejen s tričkem, ale
i s dalšími skupinami výrobků (ideálně s těmi co sami nakupují). Také se seznámí
s vybranými ekoznačkami a budou hledat, kde mohou získat informace o výrobku
nebo s kým se o odpovědném nakupování poradit. V závěru lekce odhalí principy
reklamy, vypátrají její pozitiva i negativa a navrhnou, jak se reklamě bránit. Na úplný
závěr lekce si nakreslí nebo sestaví z obrázků postup, jak by sami, resp. s rodiči,
chtěli nakupovat.

Struktura lekce:
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1. Co už víme

10 min.

Plakát z první lekce.
Skládačka trička z osobního portfolia

2. Jak mohu získat to, co
potřebuji

20 min.

PL Udržitelná pyramida (1×–2× velký formát pro celou třídu)
Pomůcky pro tvorbu třídního portfolia

3. Nákup? Ale jak na to?

15 min.

PL Fáze nákupu (1× pro třídu větší formát pro plakát)
PL Týnka a Martin nakupují – Varianta 1 (1× pro třídu nebo do skupin
PL Brainwriting – Varianta 2 (pro všechny žáky ve třídě)
PL Ekoznačky (tisk ve velkém formátu pro třídu, nebo do každé skupiny)
Pomůcky pro tvorbu třídního portfolia

+
10 min.
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4. Reklama, čím je
zajímavá?

20 min

PL Reklama, kde ji potkám (obrázky nebo tabulka)
Ukázková reklama na YouTube nebo na www.tvspoty.cz

5. Můj nákup

15 min.

PL Fáze nákupu (pro každého žáka, rozstříhané)

Odborné podklady:
• Rizika spojená
s reklamou
• Ekoznačení v ČR
• Udržitelné oblečení
• Spotřební zboží
a udržitelnost
• Udržitelná strava
Informace pro učitele:
• Marketing a reklama
• Reklama a její
působení
• Maslowova pyramida
Domluvte se, že
nejzajímavější reklamy
nafotíte a uděláte
si ve škole výstavku
obrázků.

Portfolio:
Třídní: Plakát Jak pořizujeme věci a plakát Jak nakupujeme doplněný o zásady
odpovědného nakupování (způsoby a důvody rozhodování, získávání informací
o výrobku, jak odolat reklamě apod.).
Osobní: Můj nákup – psaný nebo obrázkový příběh nákupu oblíbeného výrobku
doplněný o odpovědi na závěrečné otázky.

Před lekcí:
Všímejte si reklam:
• Požádejte žáky, aby sledovali po určitou dobu (2–3 dny, např. přes víkend),
kde všude se mohou setkat s reklamou. Kdo bude chtít, může svá zjištění
zaznamenat do PL Reklama, kde ji potkám? U mladších žáků je možné vyzvat
ke spolupráci rodiče.
• Domácí aktivitu můžete nahradit pátráním po reklamě na společné procházce
nebo během školního dne.
• Připravte si k promítnutí, po dohodě se žáky, oblíbenou reklamu.

Popis lekce:

1. Co už víme
V úvodu lekce si stručně připomeňte příběh trička z 1. lekce. K opakování použijte plakát
z minulé hodiny nebo skládačku trička z osobního portfolia žáků. Připomeňte si, kdo a co
se na výrobě trička podílí a co do výrobku vkládá.
Ahoj děti,
nemohli jsme se dočkat, až vás zase uvidíme. Chceme si s vámi připomenout, co jsme
v minulé lekci zjišťovali. Povídali jsme si, jak se vyrábí tričko a co vše zažije od semene
bavlníku až po roztrhání. K připomenutí nám pomohou plakát nebo skládačka trička
z minulé lekce a následující otázky:
• Co vás první napadne, když se zamyslíte nad tričkem?
• Povídali jste si s někým o tom, co jste se s námi minule naučili?
• Proč bychom se o tričko měli dobře starat?
• Nyní si v rychlosti připomeňte příběh trička podle obrázků.
• Umíte si představit i příběh jiného výrobku?
Poslední otázku využijte jako přechod k další části lekce. Najděte jednoduché příběhy
dalších výrobků, např. jaký je příběh jednoduché látkové či dřevěné hračky (ušité
nebo vyrobené doma) nebo domácího moučníku. Zkuste příběh výrobku popsat
podobně jako příběh trička. Inspirace viz Odborné materiály pro učitele. Zaměřte se
na environmentálně odpovědný způsob výroby (lokálnost, etické zásady při výrobě,
použití chemických látek apod).

41

2. Jak mohu získat to, co potřebuji
V této části lekce budou žáci pátrat po způsobech, jak věci získáváme. Využijte
PL Udržitelná pyramida. 2 pyramidy ve větším formátu umístěte na tabuli nebo
na flip, na kterém budete tvořit třídní portfolio. Jednu nerozstříhanou pyramidu
pro hledání způsobů pořizování výrobků. Druhou pyramidu s rozstříhanými řádky
tak, aby se daly jednotlivé řádky přesunout, ta bude sloužit pro průzkum ve třídě.
Nerozstříhanou pyramidu mějte k dispozici pro úvodní část aktivity. Pyramidu ukažte
dětem až po zodpovězení otázek níže.
A o čem se budeme bavit dnes?
Během pátrání v minulé lekci zjistil Martin, že by nějaké tričko vlastně potřeboval. Ale
jak ho získat? Nejčastěji si věci kupujeme, ale jde to i jinak? A dnes bychom s vámi rádi
vypátrali všechny způsoby, jak je možné věci získat a také si budeme povídat o nakupování. Začneme hledáním všech způsobů, jak se k nám věci mohou dostat. Zamyslíme se nad tričkem a pak nad dalšími výrobky. Odpovězte si na následující otázky.
Nechte žáky, ať se nad otázkami zamyslí nejprve ve dvojicích a své odpovědi si
zapisují na papír nebo do osobního portfolia. Pak společně sdílejte jejich nápady.
• Jak získáváte trička vy? Hledejte jiné možnosti než nakupování.
• Jak získáváte vy nebo vaši rodiče a sourozenci další věci, např. hračky, nábytek,
elektroniku, sportovní potřeby atd.?
Nyní ukažte žákům udržitelnou pyramidu. Možnosti, které žáky napadly, porovnejte
s možnostmi v pyramidě. Zjistěte, zda jste zmínili všechny možnosti a případně
doplňte ty, které žáci vymysleli navíc a v pyramidě nejsou. Také si na příkladech
uveďte, co jednotlivé možnosti znamenají a v čem jsou jejich výhody vzhledem
k odpovědnému pořizování věcí (jsou ohleduplnější k lidem a přírodě, vzniká při nich
méně odpadů apod.).
Taky jsme nad tím s Martinem přemýšleli a napadly nás stejné věci jako vás. Knihy,
které si chceme jen jednou přečíst, si půjčujeme. Tričko, které mám na sobě, jsem
podědila po Martinovi a skříňku doma nad stolem jsme si s tátou vyrobili.
Nyní si společně udělejte průzkum, jak kdo jednotlivé možnosti využívá – budou
sloužit k porovnání ideálního stavu v pyramidě s reálným chováním, resp. s chováním,
které mohou žáci reflektovat v rámci třídy. V této části využijte rozstříhaný
PL Udržitelná pyramida.
Právě jsme zjistili, jak výrobky získáváme, a nyní zkusíme zjistit, které možnosti
využíváme nejčastěji. Protože se většinu času bavíme o tričku, zaměříme se nyní na
tričko, tedy vlastně na oblečení. Budeme se vás ptát postupně na různé možnosti
podle udržitelné pyramidy. V případě, kdy si budete myslet, že tímto způsobem
získáváte oblečení nejčastěji, se přihlásíte. Počet rukou se po každé otázce spočítá
a zapíše do odpovídajícího řádku v pyramidě:
Postupně se žáků ptejte, jaký je nejčastější způsob, jak si tričko, resp. oblečení, pořizují
např.: Kdo nejčastěji oblečení nakupuje? Kdo nejčastěji oblečení dědí? Atd. Po každé
položené otázce se žáci přihlásí a učitel nebo žák hlasy spočítá a zapíše počet hlasů
k příslušnému řádku v udržitelné pyramidě. Následuje přeskládání pyramidy.
Poznámka: Pokud pro průzkum nevyhovuje oblečení (např. proto, že s jeho pořizováním
nemají žáci zkušenost), zvolte jiný výrobek, např. hračku.
Nyní už máte spočítané hlasy, ke každé možnosti. Přeskládejte řádky pyramidy podle
počtu hlasů. Řádek, který má hlasů nejvíce, umístěte dolů a řádek, který má hlasů
nejméně, bude nahoře. Nyní si společně odpovězte na následující otázky. Určitě se
objeví různé odpovědi. Povídejte si o tom, proč se objevují různé názory.
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• Jak se změnila pyramida po přeskládání, co to znamená?
• Poskládali by vaši rodiče nebo prarodiče pyramidu stejným způsobem? Tedy
pořizovali by výrobky stejným způsobem?
• Které varianty jsou odpovědnější pro životní prostředí a lidi? A proč?
Výsledky diskuze zaznamenejte do třídního portfolia. Tyto informace pomohou
dětem v závěrečné části hodiny při shrnutí.

3. Nákup? Ale jak na to?
V následující části zmapujete zkušenosti žáků s nakupováním. Pro zpracování tématu
nabízíme dvě varianty. V obou variantách budete hledat klíčové body a kritéria
odpovědného nákupu. Varianta 1 je založená na čtení příběhu Týnky a Martina
o jejich nákupu trička a následné diskuzi. Varianta 2 je založena na metodě
Brainwritingu, tedy na psaní, skupinové spolupráci, sdílení nápadů a následné
diskuzi. Zde žáci reflektují nejen nákup trička, ale i dalších výrobků s jejichž nákupem
mají zkušenosti. Obě aktivity probíhají ve skupinách.
Varianta 1
Rozdělte žáky do funkčních skupin. Podle schopností a věku žáků se rozhodněte,
zda žáci budou číst text sami ve skupinách (PL Týnka a Martin nakupují) nebo
jim ho budete vyprávět vy, resp. Týnka a Martin (viz text níže). Do skupin rozdejte
PL Ekoznačky nebo je promítněte, případně vyvěste po třídě.
Protože víme, že nejvíc věcí nakupujeme, rozhodli jsme se vypátrat, jak to děláme a jak se
při nákupu rozhodujeme. Proč si vlastně koupíme to, co si koupíme. Jak už jsme zmínili,
Martin zjistil, že potřebuje tričko. A proto jsme se rozhodli vyrazit na nákup sami.
Nyní si přečtěte nebo převyprávějte příběh Týnka a Martin nakupují. Příběh je
rozdělen do několika částí: Zamyšlení před nákupem; Kolik to bude stát, mám na to?;
Kam vyrazit a podle čeho vybrat?; Výběr v obchodech a Pozor na reklamu. Ke každé
části jsou připraveny otázky k diskuzi. Věnujte se vždy jedné časti. Nechte žáky, aby si
odpověděli na otázky, poté přečetli text Týnky a Martina a po přečtení porovnali své
odpovědi s vyprávěním a zaznamenali rozdíly. Po každé části s dětmi sdílejte jejich
zjištění a diskutujte o nich. Během diskuze tvořte plakát Jak nakupujeme. Využijte
PL Fáze nákupu. K obrázku představujícím danou fázi nákupu zaznamenávejte klíčové
body a kritéria pro odpovědný nákup (ohleduplný k životnímu prostředí a lidem).
Zamyšlení před nákupem
• Věděli byste, kam a co máte jít koupit?
• Nakupujete vždy jen to, co potřebujete? Zamyslete se, proč to tak je.
Na náš první nákup jsme se těšili tak, že jsme chtěli hned vyběhnout do obchodu. Ale co
to? Nevíme, kam jít a co přesně koupit, a hlavně jsme se zapomněli zamyslet, jestli tričko
opravdu potřebujeme. Tak jsme sedli a dali hlavy dohromady. Jestli tričko potřebujeme,
jsme věděli hned, protože Martin právě 2 trička věnoval mladšímu bratranci, protože
z nich vyrostl, a bylo škoda je vyhodit. Tak potřebuje koupit dvě nová, aby je nahradil.
Jedno tričko jsem od Martina dostala já, bylo takové univerzální, pro kluky a pro holky.
Ale nutně potřebuji, tedy spíš bych si ho moc přála, jedno růžové tričko s Jednorožcem.
Máme s holkama partu a všechny už takové tričko mají, jenom já ne.
Zde je možné pracovat s Maslowovou pyramidou (např.: co jsou životně
důležité věci, věci pro radost, věci vyjadřující příslušnost ke skupině apod.),
viz Maslowova pyramida.
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Kolik to bude stát a mám na to?
• Kolik asi takové tričko stojí? Odhadněte.
• Jak je možné peníze na tričko získat?
Co chceme koupit už víme, ale jak to bude s penězi? Je potřeba se domluvit s rodiči.
Rodiče souhlasili a Martin dostal na dvě trička 300 Kč a já 150 Kč na to růžové. Budu mít
brzy svátek, tak to budu mít jako dárek. Než jsme se vydali do obchodu, raději jsme si
každý z našich našetřených peněz vzali 200 Kč. Pro jistotu, protože když chodíme s rodiči
nakoupit, často se nám líbí trička třeba se speciálním obrázkem a ta bývají dražší.
Kam vyrazit a podle čeho vybrat? Informace o výrobku, kde je zjistím?
• Co všechno potřebujete vědět před tím, než jdete na nákup?
• Víte, podle čeho si budete vybírat? Víte, kde můžete zjistit informace?
• Víte, že některé výrobky mají speciální označení? Znáte některá?
Teď kam půjdeme? Rozhodli jsme se, že vybere nějaké obchodní centrum, je tam více
obchodů, kde můžeme porovnat různé možnosti, a je tam větší šance, že koupíme
tričko ve slevě. Cestou do obchoďáku je také second hand, tak se případně můžeme
podívat i tam. Jak nám poradila maminka, měli bychom při nákupu také vybírat
podle toho, jak jsou trička kvalitní – látka by měla být pevná a příjemná na omak.
A my už víme, že se můžeme orientovat i podle cedulek nebo visaček na tričkách.
Samostatné aktivity
na téma Ekoznačky
najdete zde.

V diskuzi se zaměřte na to, kde všude je možné zjistit informace o výrobcích, a to
nejen o tričku, a seznamte žáky s vybranými ekoznačkami, níže zmiňujeme fair trade.
V tipu do výuky uvádíme odkazy na další aktivity na práci s ekoznačkami.
Výběr v obchodech a pozor na reklamu
• Podle čeho se nakonec děti v obchodech rozhodovaly? Jak byste tričko vybírali?
• Kde byste mohli důležité informace najít?
• Požádali byste někoho o radu, jak se při nákupu rozhodnout? Koho?
• Víte, jak na vás může při nákupu zaútočit reklama? Uveďte příklad.
• Při čtení příběhu, hledejte místo, kde na děti útočí reklama nebo reklamní trik.
Vše jsme si promysleli, tak hurá na nákup. Prošli jsme čtyři obchody a nabídka byla
všude hodně podobná, ale my jsme se nemohli pořád rozhodnout. Tedy spíš Martin,
já jsem našla jedno super tričko s jednorožcem, ale musela jsem si ještě 100 Kč
doplatit. Martin to měl těžší. Cestou sem si v second handu koupil tričko se super
obrázkem a jen za 50,– korun, to bylo moc výhodné, ještě na něm našel značku fair
trade, takže věděl, že za tričko dostal ten, kdo ho šil, dobře zaplaceno, a tak byl úplně
spokojený. Jenže potřebuje ještě jedno tričko a nemůže se rozhodnout, jestli si koupit
2 trička za 250 Kč. Ale moc se mu nelíbí barva jednoho z nich a vypadají taková slabší,
že by se mohla brzo roztrhat. Nakonec zvolil jedno pevnější tričko za 200 Kč, které se
mu opravdu líbilo. To třetí, které bylo ve slevě, stejně nepotřebuje.
Když jsme přišli domů, maminka nás za náš výběr pochválila a měla radost,
že Martinovi ještě nějaké peníze zbyly, a tak si je mohl schovat do kasičky.
I my jsme měli radost, jak se nám nákup podařil, teď jen o trička správně pečovat, aby
nám vydržela co nejdéle.
Jako shrnutí této části si se žáky projděte zaznamenaný průběh nákupu, který jste
vytvořili do třídního portfolia, a zvýrazněte nejdůležitější body pro odpovědný nákup.
Pro povídání o reklamě využijte Reklama a její působení. Více se reklamě budete
věnovat v další části lekce.
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Varianta 2
V této aktivitě budete hledat odpovědi na otázku Jaký je ideální postup při
nakupování? metodou brainwritingu. Jedná se o brainstorming v psané podobě.
Jde o generování nápadů a výběr toho nejlepšího. Oproti brainstormingu tato
metoda umožňuje získat mnoho nápadů v kratším čase a dává stejný prostor všem
typům žáků (např. extravert/intovert).
Žáky rozdělte do skupin po čtyřech a každému rozdejte PL Brainwriting. Jako
inspiraci rozdejte žákům PL Ekoznačky do každé skupiny nebo vyvěste značky
po třídě, případně je promítněte. Žáci se posadí do kruhu, aby si mohli v intervalu
3 minut posílat PL. Během prvních 3 minut žáci vymyslí postup nákupu daného
výrobku a zapíší ho přehledně do PL. K tvorbě má žák k dispozici v PL inspirační
poznámky a otázky. Po 3 minutách posune papír spolužákovi doprava. Ten k danému
nákupu zapisuje své nápady či poznámky nebo vymýšlí úplně nové možnosti.
Opět v limitu 3 minut. Tento postup opakujte, než se papír dostane ke svému
původnímu pisateli.
Ještě před aktivitou si ujasněte pravidla aktivity.
• Nápady během hry žáci nekomentují, jen pracují se svými nápady a reakcemi.
• Dohodněte se na značení, jak komentovat předchozí nápady, např. pokud
souhlasím označím fajfkou nebo čárkou, nové nápady či vylepšení píši vedle
souvisejícího nápadu.
• Dodržujeme časový limit. Píšeme čitelně.
• Výrobek k nákupu si volí každý žák, měl by vycházet z jeho vlastní zkušenosti. Okruh
výrobků můžete omezit společnou dohodou, která vychází z informací o tom, co
žáci nakupují sami.
Poznámka: Časový limit a počet kol lze upravit podle počtu žáků ve skupině a podle
časových možností.
Po ukončení cyklu otázek žáci sdílejí informace ve skupině a společně hledají a zapíší
postup odpovědného nákupu a jeho nejdůležitější body. Zapíší také, proč jsou tyto
body důležité. Zjištění jednotlivých skupin sdílejte ve třídě a diskutujte o nich. Pro
diskuzi využijte otázek k jednotlivým fázím nákupu z Varianty 1.
Během diskuze tvořte plakát Jak nakupujeme. Využijte PL Fáze nákupu ve větším
formátu nebo jednotlivé fáze znázorněte sami a pojmenujte vlastním způsobem,
resp. podle zjištění a návrhů žáků. Nejprve odhalte fáze nákupu (např.: Zamyšlení
před nákupem; Kolik to bude stát, mám na to?; Kam vyrazit a podle čeho vybrat?;
Výběr v obchodech a Pozor na reklamu). Poté zvolte obrázky k jednotlivým fázím
a k nim zaznamenávejte klíčové body a kritéria pro odpovědný nákup (ohleduplný
k životnímu prostředí a lidem). Během diskuze je možné pracovat s Maslowovou
pyramidou (např.: co jsou životně důležité věci, věci pro radost, věci vyjadřující
příslušnost ke skupině apod.), viz Maslowova pyramida.

4. Reklama, čím je zajímavá?
Jedním z nejdůležitějších faktorů, které nákup ovlivňují, jsou reklamy. V této
části budeme hledat podstatu reklamy a její strategie a také možnosti, jak jí
odolat. Na úvod diskutujte s dětmi o tom, co zjistili před lekcí nebo to, jaké mají
s reklamou zkušenosti.
Teď už všichni víme, jak správně nakupovat. Během povídání o nákupu jste si určitě
povídali o reklamních tricích a o reklamě, která je všude kolem nás. V našem příběhu
jste si jistě všimli nabídky dvou triček za cenu jednoho. Určitě reklamu vnímáte
a možná jste před lekcí sledovali, kde všude reklamu můžete potkat a v jaké podobě.
Popovídejte si společně o tom, co všechno jste zjistili.
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O reklamě a jejích strategiích se informujte v příloze Reklama a její působení.
Sepište společně všechna místa, kde se reklamy mohou nacházet, do třídního
portfolia nebo využijte PL Reklama, kde ji potkám (obrázek).
Nyní se budeme zabývat konkrétní reklamou a hledat její podstatu.
Vyberte společně nejoblíbenější reklamu nebo tu, kterou sledujete nejčastěji, a pusťte
ji z internetu. Pokud máte možnost, můžete sledovat reklamu ve skupinách podle
toho, které dáváte přednost. Po zhlédnutí reklamy si odpovězte na následující otázky:
Na následující otázky si žáci odpovědí ve skupinách nebo ve dvojicích a pak odpovědi
společně sdílejí.
• Co reklama zobrazuje a proč?
• Co nám reklama chce říci?
• Najdete rozdíly mezi reklamou a realitou? Zkuste vysvětlit, proč to tak je.
V případě potřeby pusťte reklamu znovu a postupně hledejte odpovědi na otázky.
Zaměřte se na rozdíly mezi reklamou a realitou, porovnejte reklamu s pohádkou – co
nám reklama chce říci.
Protože jsme se dozvěděli, jaké fígle reklama používá, zamyslete se nyní nad tím, jak
se reklamě můžete bránit a svá zjištění zaznamenejte.
Hledejte s dětmi možnosti, jak se můžeme reklamě bránit (např. hledáním informací,
odmítnutím výrobku apod.). Svá zjištění (reklamní triky a obranu proti nim) opět
zapište do třídního portfolia.

5. Můj nákup
Shrňte se žáky, co jste se v lekci dozvěděli, a vyzvěte je k tomu, aby sami navrhli
postup nákupu svého vysněného nebo oblíbeného výrobku. Žáci mohou postup
nákupu nakreslit nebo popsat sami nebo využijte rozstříhaný PL Fáze nákupu, který
si složí a nalepí do osobního portfolia a doplní o odpovědi na otázky.
Nyní si každý do osobního portfolia sestavte nebo nakreslete postup při nakupování
a odpovězte si na následující otázky. Pokud už umíte psát odpovědi si zapište. Pokud
ne, zapíše je paní učitelka do třídního portfolia.
• Víš, jak je možné pořídit věci? Vyjmenuj několik způsobů.
• Uměl bys teď jít sám nakoupit nebo poradit dospělákovi, jak nakupovat?
• Myslíš, že se dokážeš rozhodnout, zda opravdu potřebuješ novou věc? Proč je toto
rozhodování důležité?
• Poznáš reklamu? A víš, jak jí odolat?
• Co je pro tebe při rozhodování o nákupu nejdůležitější? Změnilo se to nějak po
dnešní hodině?
Otázky přizpůsobte věku a schopnostem žáků.
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I.

stupeň ZŠ

2×

45
min.

3. LEKCE:

Jak výrobky používáme
Cíle:
Žáci dokáží u základních výrobků popsat způsoby jejich odkládání.
Žáci popíší různé možnosti, jak výrobek ohleduplně používat, aby měl
co nejdelší příběh, resp. životnost.
Žáci navrhnou a popíší možnosti prodloužení příběhu výrobku nebo
jiné využití nefunkčního výrobku.
Žáci k vybraným příkladům odpovědného chování uvedou konkrétní
postupy, jak jich dosáhnout.
Žáci vytvoří sérii návrhů Nápadník (akcí), jak pomoci “ekologizaci” školy
např. prodloužením života výrobků nebo jiné využití nefunkčních výrobků.
Bonusový cíl: Žáci společně s dospělými jednu akci podrobně rozplánují
a vytvoří pro ni plakát nebo jinou upoutávku a akci společně uskuteční.

Anotace:
V této lekci žáci odhalí, jak pokračuje příběh trička a dalších věcí po jejich pořízení.
Na základě příběhů výrobků, které přežily generace, žáci najdou možnosti, jak výrobky
užívat, aby byl jejich příběh co nejdelší (šetrné užívání, praní a sušení, možnosti
sdílení, pronájmu, půjčování). Poté budou hledat důvody, proč věci odkládáme, resp.
vyhazujeme a zda je to opravdu nezbytné. Příběh trička ukáže žákům možnosti dalšího
využití výrobků (renovace, oprava, možnosti dát věcem nový význam, darování, swap
– výměna, další prodej, recyklace). Ti následně budou tyto možnosti hledat i u dalších
výrobků. Naučí se rozhodnout, které chování (při užívání výrobku a při jeho odkládání)
je k životnímu prostředí a lidem odpovědnější a které méně.
Na základě získaných informací vytvoří žáci Nápadník akcí. Bonusem bude, pokud se
podaří naplánovat a realizovat akci pro spolužáky, učitele nebo rodiče a veřejnost,
kde se účastníci seznámí s tím, jak co nejvíce prodloužit příběh výrobku. Žáci k akci
vytvoří plakát nebo jiný propagační materiál, ve kterém využijí pro pozitivní věc
marketingové strategie, se kterými se seznámili v předchozí lekci.

Struktura lekce:
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1. Co už víme

10 min.

Výstupy třídního a osobního portfolia z 2. lekce

2. Výrobky s příběhem

15 min.

Výrobek s příběhem, výrobek, který přečkal generace
Pomůcky pro tvorbu třídního portfolia

3. Příběh trička pokračuje

20 min.

Malé, roztrhané, špinavé nebo seprané tričko, oblíbené tričko – reálné
nebo nakreslené do PL Šabona trička, viz 1. lekce
PL Dračí doupě (do dvojic nebo do skupin – dle potřeby)
PL Další využití (recyklace, znovuvyužití – dílna, sdílení, další prodej),
další piktogramy mohou žáci vytvořit sami
A3 papír a psací potřeby pro každou dvojici nebo skupinu
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4. Dejme věcem druhou
šanci

20 min

Reálné věci, které nepotřebujeme případně jejich obrázky
PL Další využití (dle potřeby)
Obrázky pro 3. lekci obrázky příkladů znečištění planety (tisk dle
vlastních možností a potřeby)

5. Nenecháme si to pro
sebe

15 min.

Návod jak vytvořit nápadník a jak plánovat akci je k dispozici
v příručce 7 kroků k zodpovědné spotřebě (str. 37–39) nebo PL Plán
akce obrázkový

6. Příběh mého výrobku

10 min.

Osobní portfolio

Odborné podklady:
• Cirkulární ekonomika
• Strategie spotřeby
a životního stylu
• Udržitelná doprava
• Udržitelné bydlení

Portfolio:
Třídní: Plakát Seznam možností, jak věci užívat a jak dát věcem nový život, Nápadník
akcí, plán na akci, plakát k akci. Dobrovolné: Zaznamenaná cesta hry Dračí doupě
s vyznačenými možnostmi.
Osobní: Způsob prodloužení života výrobku, který jsem přinesl nebo který mne
oslovil. Stručný popis akce, kterou bych chtěl já sám v budoucnu realizovat, kdybych
mohl (u starších žáků).

Před lekcí:
Co přinést na lekci:

Uspořádejte výstavu
výrobků, které přečkaly
generace. Každý výrobek
nebo jeho fotografie
by měl být doplněn
příběhem. Požádejte
o spolupráci na tvorbě
příběhu kolegu nebo
kolegyni češtináře!
Podrobný návod zde.

Výrobek, který přečkal generace
• Domluvte se s žáky, aby si do školy přinesli výrobky, které přečkaly generace (reálné
nebo alespoň jejich fotografie), které vypátrají v rodině nebo ve svém okolí.
• Domluvte se předem, zda výrobky přinesou 2–3 žáci nebo žáky předem rozdělíte
do skupin a každá skupina obstará 1 výrobek. Je nezbytné, aby žáci znali historii,
resp. příběh výrobku, který přinesli: Jak je starý, jak k němu v rodině přišli, jak ho
udržují apod.
• Pokud není možné spoléhat na domácí přípravu či spolupráci s rodiči, najděte
takový výrobek/ky společně se žáky ve škole a zjistěte, jaká je jeho historie,
jaký je jeho příběh, viz výše.
Výrobky, které už nepotřebujeme
Pro 3. lekci potřebujete reálné výrobky, které již nevyužíváme (případně jejich
obrázky) a chceme je odložit. Pro lepší názornost doporučujeme práci s reálnými
výrobky.
Výrobky, se kterými budete pracovat, je možné opatřit několika způsoby:
• Žáci přinesou výrobky z domova. V tomto případě požádejte o pomoc rodiče
a domluvte si jasná pravidla, co mohou přinést a kolik toho mají přinést.
• Výrobky vyhledejte společně s žáky ve škole. V tomto případě akci naplánujte
a uskutečněte před lekcí. Zajímavé bude přizvat na pomoc např. dospělého, který
má na starost provoz školy. Nezapomeňte, samozřejmě při dodržení hygienických
předpisů, zapátrat i v odpadkových koších – může to být zajímavá zkušenost
(zde je inspirační video).
• Výrobky k odložení připraví pedagog podle svého uvážení.
Jaké výrobky obstarat:
Při práci s odkládanými výrobky se setkáte se dvěma typy odkládaných výrobků,
tzv. rychlým a pomalým odpadem:
• Rychlý odpad je ten, který hned po využití výrobků vyhazujeme (např. obaly
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od potravin nebo nápojů, popsané papíry, obaly od hraček, slupka od banánu, starý
rohlík apod.). Zde se zabývejte tím, zda a jak je možné těmto odpadům předcházet
• Pomalý odpad je výrobek, který již delší dobu používáme a už ho nepotřebujeme
nebo nemůžeme používat (starý nábytek, mobilní telefon…). Zde se zabývejte
zejména tím, jak život výrobků prodloužit nebo jak nepotřebné výrobky využít jinak.
Pro lekci doporučujeme použít příklady rychlého i pomalého odpadu.

Popis lekce:

1. Co už víme
V úvodu lekce si zopakujte, co už jste se o tričku dozvěděli. S Týnkou a Martinem si
připomeňte pravidla pro zodpovědné nakupování a zorientujete se, v jaké fázi cyklu
trička se právě nacházíte a o čem si budete povídat dnes.
Ahoj děti, a jsme zase tady. Minule jste s námi šli nakupovat tričko. Zjistili jsme
společně, jak si správně vybrat a co nás všechno při výběru může ovlivnit. Pojďme si
odpovědět na následující otázky a společně si tak nákup připomenout.
• Co všechno jste si z našeho nákupu zapamatovali?
• Podařilo se vám něco z toho, co jste se dozvěděli, použít při opravdovém nákupu?
• A co teď? Trička už máme a vy možná taky, tak co myslíte, že bychom mohli
společně prozkoumat dnes?
Jistě všichni tušíte, že pořízením trička nastává nová etapa jeho příběhu, a to život
v rodině, v domácnosti, v pokojíčku, ve skříni. A tuto část příběhu trička budeme
zkoumat dnes. Budeme hledat možnosti, jak o výrobek pečovat, a také možnosti, jak
dát výrobku druhou šanci a prodloužit mu tím jeho příběh.

2. Výrobky s příběhem
Vyberte si z donesených výrobků s příběhem:
a) u mladších žáků 1–2 pro celou třídu.
b) u starších žáků 1 do každé skupiny.
Nejprve nechte žáky příběh výrobku odhadnout. Poté se seznamte se skutečným
příběhem výrobku. Nechte příběh vyprávět ty, kteří ho donesli. V případě potřeby
žákům s vyprávěním pomozte.
Normálně by nás to ani nenapadlo, ale prohlíželi jsme si staré album a všimli jsme
si, že tričko, které nosí naše mamka na chalupě, má na fotkách babička. Je s takovou
pěknou krajkou, tak se to nedalo přehlédnout ani na těch starých černobílých
fotkách. Jasně že víme, že se spousta věcí dědí z generace na generaci, ale to tričko
nás vážně překvapilo. A hned jsme se vyrazili zeptat mamky, jak je to možné, že
obyčejné tričko tak dlouho vydrželo. Vy máte s sebou dneska taky věci nebo jejich
fotky, které nejsou úplně nové. Podělte se s námi a spolužáky o jejich příběh. A snažte
se zjistit co možná nejvíc o tom, jak je to možné, že ty věci tak dlouho vydržely.
Po odvyprávění příběhů společně hledejte a zaznamenejte vše, co vede
k prodloužení příběhu výrobků jak z praktického, tak z citového hlediska. Začněte
tvořit plakát Seznam možností, jak věci užívat a jak dát věcem nový život.
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3. Příběh trička pokračuje
Pro přiblížení vcítění
se do trička využijte
písničku Svěrák/Uhlíř:
Neopouštěj staré známé
pro nové nebo pohádku
Josef Čapek: Povídání
o pejskovi a kočičce – Jak
našli panenku, která
tence plakala.

V další části lekce seznámíte děti s možnostmi pokračování příběhu trička pomocí
hry Dračí doupě. Ve hře se pracuje s vcítěním se do trička (u starších dětí je
možné tuto část vynechat). Než začnete hrát hru, hledejte s dětmi situaci, kdy se
tričko cítí nejlépe. Pracujte s ukázkami reálných triček, případně s obrázky triček
a s následujícími situacemi: Tričko je voňavé vyprané a někdo ho rád nosí (např. to,
které mají děti oblíbené), tričko je ušpiněné nebo roztrhané nebo leží ve skříni (např.
je malé a už ho nikdo nechce). Pocity, o kterých děti mluví, nechte znázornit děti
přímo na trička nebo s dětmi zaznamenejte pocity pomocí smajlíků/mračounů, které
děti namalují na papír a připevní k tričkům, např. pověšeným na šňůře.
Podařilo se vám zjistit, jak na to, aby věci dlouho a dobře sloužily? My jsme zjistili, jak
to bylo s tím babiččiným tričkem, ale abyste to měli taky trochu napínavé, zkuste jeho
příběh odhalit sami pomocí hry Dračí doupě. Zkusíme společně nebo ve skupinách
hledat příběh babiččina trička tak, aby jeho život/cesta byla co nejdelší, stejně jako
u výrobků s příběhem.
Dračí doupě
Pokračujte hrou Dračí doupě. Na základě vyprávěného nebo čteného příběhu
s křižovatkami a s volbami možností sestaví žáci co nejdelší příběh trička. S mladšími
žáky pracujte společně a příběh z PL Dračí doupě vyprávějte sami. Se staršími
žáky pokračujte prací ve funkčních skupinách. Rozdejte do každé skupiny PL Dračí
doupě. Každá skupina má také připraveny psací potřeby a papír A3, do kterého bude
postupně zaznamenávat cestu trička.
Průběh hry:
Před zahájením hry si skupina nebo třída zvolí vypravěče příběhu a osobu či osoby,
které budou příběh trička během vyprávění zaznamenávat (zapisovatele/kresliče
příběhu). Také se dohodnou, jakým způsobem příběh znázorní (mapa, jednoduchý
zápis doplněný obrázky apod.). Poté co je vše dohodnuto, vypravěč vypráví/čte
příběh trička. V klíčových bodech (rozcestích) dává ostatním na výběr ze dvou
možností, co se s tričkem může stát. V této fázi se skupina musí shodnout na jednom
ze dvou řešení, případně může vymyslet řešení další. Pokud pracujete s celou třídou,
nechte o možnostech hlasovat. Nákres/y příběhu trička přidejte do třídního portfolia.
Po sestavení příběhu si ve skupinách nebo společně odpovězte na následující otázky:
• Co vás na příběhu nejvíce zaujalo?
• Našli jste opravdu nejdelší cestu trička?
• Umíte si podobný příběh představit i u jiných výrobků?
Sdílejte příběhy trička a shrňte si všechny možnosti, jak výrobku prodloužit život.
Pro shrnutí využijte i PL Další využití. Všechny možnosti doplňte do plakátu
Seznam možností, jak věci užívat a jak dát věcem nový život. Barevně rozlište, kdy
prodlužujeme život výrobku odpovědnou péčí a kdy dáváme výrobku nový život.
Tyto možnosti budou žáky inspirovat v další části lekce.

4. Dejme věcem druhou šanci
Nyní se zaměřte na věci, které jsou připravené k odložení. Abychom co nejlépe
zužitkovali vše, co bylo do výrobku vloženo, budete hledat cesty, jak prodloužit
příběhy výrobků podobně jako u trička. U výrobků, kde tyto možnosti nenajdete,
budete hledat možnosti odpovědného odložení výrobku. S tím souvisí i hledání
možností, jak předcházet vzniku odpadu.
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Množství vznikajícího
odpadu si můžete představit pomocí aktivity
Hromadění odpadků.

Zjistili jsme, jaké jsou možnosti dalšího využití trička, a nyní budeme hledat tyto
možnosti i pro další výrobky, abychom co nejlépe využili vše, co bylo do výrobků
vloženo, a zároveň zmenšili množství směsného odpadu. Nejprve se zkuste zamyslet
nad množstvím odpadu, které produkujeme:
• Proč je důležité stále zmenšovat množství směsného odpadu?
• Víte, jak často vyvážíte popelnice nebo kolik odpadu vyprodukuje jedna
rodina týdně?
Pro povídání o předcházení odpadům využijte obrázky ke 3. lekci. Důvody
předcházení odpadům najdete viz výše odborné texty.
Po krátkém zamyšlení dejte na hromadu všechny výrobky, které jste si přinesli,
a představte si, že by měly skončit ve směsném odpadu. Naším úkolem nyní bude tuto
hromadu co nejvíce zmenšit. S některými způsoby prodloužení života výrobků jste se
již setkali v příběhu trička, nyní budete hledat ještě další možnosti.

Pracujte s porovnáním
toho, co máte k dispozici
a mohlo by skončit
ve směsném odpadu,
s tím, co na závěr lekce
ve směsném odpadu
opravdu zbude.

Nejprve rozdělte odpadky na „rychlé“ (např. obaly od potravin nebo nápojů, popsané
papíry, slupka od banánu, starý rohlík apod.) a na tzv. „pomalé“ (tedy výrobky,
které již delší dobu používáme a už je nepotřebujeme nebo nemůžeme používat).
U výrobků, které mohou patřit do obou skupin, se rozhodněte společně, kam je zařadíte.
V následující části se přednostně věnujte „pomalým“ odpadům a možnostem
prodloužení jejich života. Až následně se zabývejte předcházení „rychlým“ odpadům.
Podle schopností a věku dětí zvolte společnou práci nebo práci ve skupinách,
starší žáky nechte pracovat v již vytvořených skupinách. Rozložte odpady po třídě.
K jednotlivým odpadkům nebo skupinám odpadků hledejte možnosti, jak jim
předcházet nebo jak je dále využít. Pracujte metodou sněhové koule. Žáci postupně
obcházejí výrobky nebo skupiny výrobků připravené k odložení a navrhují k nim
možnosti dalšího využití. Jako inspiraci využijte plakát vytvořený v předchozí
části lekce.
Nápady žáci zaznamenávají na papír umístěný u výrobků nebo prostřednictvím
piktogramů z PL Další využití (již navržené obrázky mohou doplnit vlastními
piktogramy), které umisťují k jednotlivým výrobkům. K piktogramům popíší nebo
nakreslí svůj návrh. Skupiny postupně obejdou všechny výrobky. U výrobků, kde
už jsou zaznamenané nápady, zhodnotí to, co je již navrženo. Pokud souhlasí
udělají k návrhu čárku nebo fajfku, pokud mají další nápad, dopíší ho nebo dokreslí.
Doporučujeme, aby každá skupina zapisovala tužkou/pastelkou jiné barvy, abyste
měli přehled při sdílení, kdo který nápad zapisoval a může ho vysvětlit.

U mladších žáků, kteří
neumějí psát, mohou
pomoci s realizací žáci
z vyšších ročníků.

První dva výrobky využijte jako příklad a společně si ukažte, jak se dá o možnostech
přemýšlet. Vyberte 1 rychlý a 1 pomalý „odpad“ a nahlas přemýšlejte:
1. příklad pro rychlý odpad: Z tohoto obalu by se dalo udělat…, ale vlastně by možná
bylo lepší, kdyby to v továrně zabalili do papíru místo do plastu. Anebo že bych si
příště koupil větší balení a nemusel bych vyhazovat tolik těch malých?
2. příklad pro pomalý odpad: viz příběh trička
Následně ukažte příklad společné dohody ve skupině. K prvnímu příkladu napište
např.: Kupovat věci, které využiju a nekazí se, ve velkém balení. Napište to na papír
tak, aby se tam vešlo něco dalšího, a vyzvěte žáky, ať to udělají stejně s dalšími výrobky.
Při práci s rychlými odpady se inspirujte následujícími otázkami.
• Musely tyto odpadky opravdu vzniknout?
• Jaké jsou cesty, aby odpady nevznikly?
Tato část může proběhnout sdílením, při kterém společně zapíšete možnosti na flip.
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U „pomalých“ odpadků hledejte možnosti dalšího využití nebo takové odstranění, ze
kterého zbyde co nejméně směsného odpadu.
Při hledání možností se zaměřte jak na varianty, se kterými máte zkušenosti (využití
např. pro výtvarnou výchovu), tak na ne tak známé možnosti – inspiraci najdete
v příloze: Cirkulární ekonomika.
Všechny nápady zaznamenávejte na flip, i ty zdánlivě nesmyslné, budou základem
pro tvorbu nápadníku akcí.
Určitě jste vymysleli spoustu zajímavých nápadů pro další využití odpadu a také
možnosti, jak odpad nevyrábět. Zhodnoťte, jak byla velká původní hromada odpadků
a jak velká hromada by zbyla poté, co jste vymysleli nové možnosti. Odpovězte si
na otázku.
• Co takové zmenšení znamená pro přírodu?

5. Nenecháme si to pro sebe
V této části lekce zhodnoťte všechny možnosti, které jste zapsali na flip. Diskutujte,
které nápady jsou reálné a proč, a jak a kdy by se dali případně uskutečnit. Během
diskuze tvořte Nápadník akcí, resp. návrh na Nápadník akcí.
Jak jsme se přesvědčili, máte šikovné hlavičky a vymysleli jste spoustu nápadů. Teď už
jsme toho o příběhu trička a vlastně i jiných věcí zjistili tolik, že by bylo škoda se o to
nepodělit s někým dalším a neinspirovat i ostatní k tomu, aby přemýšleli nad tím, co
kupují a jak se o to starají. Co říkáte? Zkuste naplánovat nějakou akci pro ostatní ve
škole nebo pro rodiče. Rádi se taky přijdeme podívat. Začneme nejdříve s hledáním
všech možností a vytvořením Nápadníku akcí.
Po vytvoření nápadníku vyberte 1 akci, kterou byste mohli nebo chtěli opravdu
realizovat. Zhruba navrhněte, jak by bylo možné akci uskutečnit. Podrobné
rozplánování akce již v této lekci nestihnete, ale domluvte se se žáky a kolegy,
jak a kdy by vám s plánováním mohli pomoci. Pokud žáci s vaší pomocí naplánují
a uskuteční vlastní nápad, bude to pro ně nezapomenutelný zážitek a zkušenost.
Návod, jak vytvořit Nápadník školních akcí a to, jak akce plánovat, najdete také
v příručce 7 kroků k zodpovědné spotřebě na str. 37–39.
Plánování akce
Vyberte/odhlasujte
1 nápad, který
společně nebo ve
skupinách podrobně
rozplánujete,
a následně podle něj
realizujete konkrétní
akci (návod akcí viz PL
Plán akce obrázkový).
Součástí plánu akce
bude i návrh plakátu
nebo reklamního či
rozhlasového spotu pro
akci. Žáci tak mohou
využít reklamní strategie
z minulé lekce pro
propagaci dobré věci.
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Realizace akce – bonusová aktivita.
Na naplánování akce a její propagaci bohužel v této lekci nezbývá čas, ale
doporučujeme s Nápadníkem akcí dále pracovat a některou akci uskutečnit.
Přenechte co nejvíce prostoru při plánování i realizaci žákům i s rizikem, že
udělají chybu. Protože chyba je nejlepší učitel. Realizace konkrétní akce a aktivní
zapojení žáků jak do plánování, tak do vlastního provedení akce, jim umožňuje
získat sebevědomí a samostatnost a víru v to, že je možné se aktivně zapojovat do
veřejného života. V budoucnu tak mohou měnit „svět“.

6. Příběh mého výrobku
Jako shrnutí do osobního portfolia si každý žák vytvoří vlastní leporelo/komiks, jak
by prodloužil život jednomu výrobku – který si přines nebo který ho nejvíce zaujal.
Poznamená si také, jaký nápad z Nápadníku ho nejvíce zaujal.

I.

2×

stupeň ZŠ

45
min.

4. LEKCE:

Jak žijeme, jaký máme
životní styl
Cíle:
Žáci popíší denní zvyklosti v odlišných situacích. Zmapují výrobky,
které během dne používají.
Žáci si uvědomují, co je na výrobcích pro ně důležité a proč (estetika,
funkčnost, propojenost a vztahy lidí, …)
Žáci umějí rozhodnout, jaké vzorce chování jsou více a které méně
odpovědné k životnímu prostředí a lidem. Dokáží srovnat své zvyklosti
se zvyklostmi spolužáků a dospělých.
Žáci znají alternativy, které by mohli (sami nebo ti ostatní) přijmout.
Žáci si uvědomují některá environmentální rizika svého chování.
Žáci popisují své plány v různých časových horizontech. Hodnotí
uskutečnitelnost svých vizí/přání v kontextu předchozích zkušeností.
Hodnotí je z určitých hledisek (např. co mu přinášejí za radost, jak
pomáhají naplňovat jeho cíle, …)
Žáci vyjadřují svou představu o vzdálené budoucnosti na příkladu
konkrétní lidské aktivity.

Anotace:
Stěžejní částí lekce bude přenesení získaných poznatků do konkrétních opatření
v osobní i třídní či školní rovině. Žáci si v úvodu lekce zopakují nejdůležitější
informace z příběhu výrobku, které se dozvěděli během předchozích lekcí. Úvodní
opakování proběhne prostřednictvím pojmové mapy. Při jejím sestavování využijete
výstupy z minulých lekcí. V další fázi se žáci seznámí s pojmem životní styl. Na základě
vyprávění Týnky a Martina vysvětlíme, jak rozdílné životní styly mohou být. Následně
pomocí pádových otázek zmapujeme s žáky, co vše během života (ne)potřebují, což
bude východiskem pro rekapitulaci osobního životního stylu, resp. spotřebitelského
chování a případně i třídního chování. Umožníme žákům zhodnotit, jak udržitelný
život v souvislosti s jejich možnostmi vedou a zda a jak se chtějí posunout směrem
k ještě udržitelnějšímu chování. Dáme žákům návod, jak si naplánovat konkrétní
kroky k této změně. V závěrečné části umožníme žákům stát se vlivnými osobnostmi
a navrhnout změny v širším měřítku.
Poznámka: V lekci pracujte s navrhováním udržitelných opatření v osobní i třídní rovině.
Uvědomujeme si, že reflexe v obou rovinách může být pro žáky náročná a že na práci
v obou rovinách nemusí být dostatek času. Pro tuto lekci preferujeme práci s osobní
rovinou žáka. Zároveň necháváme volbu na pedagogovi, podle třídního nastavení
a atmosféry ve třídě. Rozumíme, že práce v osobní rovině může být náročná.
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Struktura lekce:
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1. Co už víme

15 min.

PL Pojmová mapa – odpovědné chování (do každé skupiny,
rozstříhané nebo 1x pro třídu ve větším formátu); Výstupy třídního
a osobního portfolia z předchozích lekcí; Flip nebo větší papír, psací
potřeby nebo provázky, lepidlo do každé skupiny

2. Co je to životní styl
a jaký může být

15 min

PL Návštěva u příbuzných (dle potřeby do skupin nebo do dvojic)

3. Jak jsem na tom já

15 min.

PL Pádové otázky (pro každého žáka); Papír A3 (pro každého žáka)
Pomůcky pro tvorbu koláže (časopisy, obrázky, psací potřeby,
lepidla a nůžky)

4. Jak jsme na tom
ve třídě

15 min.

PL Pádové otázky
Výstup ze 2. lekce PL Udržitelná pyramida nebo flip.; PL Dopis třídě

5. Co bych napsal
sám sobě?

15 min.

Obálka a dopisní papír pro každého žáka nebo PL Dopis sobě

6. Poselství „světu“

15 min.

Post-it, papíry, flipy, psací potřeby

7. Dohra – reflexe

Za měsíc (nebo dle
dohody)
1 vyučovací hodina

Vyhodnocení osobních a třídních plánů v dohodnutém časovém
termínu

Odborné podklady:
• Kvalita života
• Životní styl
• Odpovědné
spotřebitelské
chování
• Cirkulární ekonomika
Informace pro učitele:
• Koláž jako nástroj
sebereflexe
• Maslowova pyramida

Portfolio:
Třídní: Udržitelná opatření pro život ve třídě; poselství škole, městu, světu (i ve
spolupráci s dalšími učiteli), pojmová mapa.
Osobní: Koláž životního stylu nebo vyplněná tabulka, moje plány do budoucna,
moje předsevzetí.

Před lekcí:
• Připravte si všechny výstupy třídního a osobního portfolia, které jste až doposud se
žáky vytvořili.
• Koláž pro 3. aktivitu, Jak jsem na tom já je možné kvůli úspoře času vytvořit s žáky
před lekcí. Požádejte o spolupráci kolegu/kolegyni, kteří mají v hodinách možnost
pracovat se sebereflexí nebo výtvarnými technikami.

Popis lekce:

1. Co už víme
Pro práci v této lekci je nezbytné si připomenout vše, co se žáci o výrobním cyklu
a odpovědném chování dozvěděli. Na pomoc si vezměte výstupy osobního i třídního
portfolia. Informace si děti připomenou ve skupinách, kde budou sestavovat pojmovou
mapu. Při sestavování pojmové mapy se zaměřte na to, proč je důležité se jako
spotřebitel chovat odpovědně – co toto chování přináší nám, naší rodině, našemu okolí,
potažmo planetě Zemi.
Ahoj děti, dneska ráno si pro mě Martin vymyslel překvapení. Prý už jsme toho zjistili
o výrobě věcí, jejich nakupování a dalším životě tolik, že by ho zajímalo, jestli si z toho
něco pamatujeme. A taky přemýšlel o tom, co s těmi všemi informacemi teď vlastně
uděláme. Něco už jsme vlastně začali, když jsme se minule snažili předat je ostatním,
ale co můžeme udělat my sami? Zkusíte nám s tím dneska pomoct?
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Vytvořte živou pojmovou mapu pomocí
provázků a žáků. Každý
žák dostane některý
z pojmů a postupně
se budou propojovat
s ostatními. Vytvořte
„páteř“, postupně se
hlásí žáci a vysvětlují,
s kým mají největší
souvislost a jakou.
Následně se propojí
provázkem. Důležitost
propojení může být
znázorněna různými
barvami nebo různou
tloušťkou provázků.

Martin připravil takovou hru se slovíčky. On si zopakoval všechno, co jsme se dozvěděli,
když ji vyráběl, a já pak, když jsem z těch slov skládala pojmovou mapu. Taky mi to
přišlo jako složitý název, ale nakonec to tak těžké nebylo a dost mě to bavilo. Stačilo
poskládat slovíčka na papír a propojit je šipkami, aby bylo jasné, co s čím souvisí.
Trochu těžší bylo pak to ještě doplnit o další informace. Ale našla jsem svoje zápisky
a tak to šlo raz dva. Tady je malý příklad, jak jsem postupovala: Vzala jsem si následující
slova: Používání výrobků, Péče o výrobky a Ohleduplné. Chvíli jsem musela přemýšlet,
než jsem spojení našla. Ale pak jsem si vzpomněla a bylo mi to jasné: Šipky vedly od
Používání výrobku k Péči o výrobky. Vedle pojmu používání jsem doplnila poznámku,
že tričko peru, jen když je to nutné a dávám pozor, abych si ho neroztrhala. Ohleduplné
jsem dala vedle šipky a dopsala, že pokud pečuji o výrobky, je to ohleduplné k přírodě
(tričko mi déle vydrží) a k lidem, kteří ho vyrobili, protože si vážím jejich práce.
Rozdělte děti do skupin a rozdejte do každé skupiny nastříhaný PL Pojmová mapa –
odpovědné chování. Množství pojmů můžete redukovat a tím přizpůsobit věku
a schopnostem žáků. Žáci budou sestavovat a lepit pojmovou mapu na větší papír.
Do pojmové mapy dokreslí šipky, jak jednotlivé pojmy souvisejí, a případně dopíší
vysvětlení nebo další pojmy, které je napadnou. V pojmové mapě je barevně odlišen
nadpis Výrobní cyklus a fáze výrobního cyklu. Doporučujeme s těmito pojmy začít
a společně je se žáky sestavit jako páteř pojmové mapy. Pojmy je možné sestavit do
řady nebo do kruhu. Zde se nabízí možnost práce s informacemi o lineární a cirkulární
ekonomice, viz příloha: Cirkulární ekonomika. Úvodní část (páteř pojmové mapy)
můžete sestavit společně, v dalším sestavování budou žáci pokračovat ve skupinách
nebo dvojicích. U mladších dětí sestavujte mapu společně, např. na magnetickou
tabuli nebo na flip. V tomto případě si vytiskněte pojmovou mapu ve větším formátu.
Pokud pracujete ve skupinách, výsledky sdílejte např. položením vytvořených map
vedle sebe a hledáním shod a rozdílů.

2. Co je to životní styl a jaký může být
V následující části se s žáky zamyslete nad tím, k čemu vám získané informace mohou
být dobré, k čemu je v běžném životě lze využít. Navažte na rozdíly v pojmových mapách z úvodní části lekce a na to, že rozdíly mohou vyplývat z různých životních stylů.
Koukala jsem, kolik jsem se toho vlastně dozvěděla. A vy toho taky víte hodně, co? Takže
co teď s tím? Přemýšleli jsme s Martinem, k čemu nám vlastně všechny tyhle informace
jsou, a do toho vešla maminka do pokoje a viděla naši pojmovou mapu. Prohlédla si ji
a řekla: „Vy se tady zamýšlíte nad svým životním stylem? Nebo co to tu tvoříte? Dejte mi ty
špinavé skleničky, ať nezapínám myčku poloprázdnou, a nechám vás bádat dál.“ Životní
styl? Věděly byste, děti, čemu se tak říká?
• Zkuste se zamyslet, co tato slova znamenají?
• Existuje jen jeden životní styl nebo jich může být více?
• Napadá vás, jak by životní styl mohl souviset s tím, co jsme se naučili?
Maminčina poznámka nás přiměla taky trochu pátrat po významu těch slov. Něco nám
řekli rodiče a něco jsme vyčetli na internetu. Začali jsme pozorovat lidi kolem nás, jak a co
dělají. Podle čeho výrobky nakupují a jak často, jestli přemýšlejí o příbězích výrobků, jak
se k výrobkům chovají a co s věcmi dělají, když už je nepotřebují. Ale abychom informace
a naše pozorování lépe pochopili, rozhodli jsme se pro experiment. Navštívíme naše příbuzné, strávíme s nimi víkend a budeme pozorovat, jak žijí. A průběh experimentu jsme pro vás
sepsali. Tady jsou dva příběhy, které jsme zažili, je to příběh tety Marty a strejdy Pepina.
Pro práci s textem rozdělte žáky do skupin. Starší žáci čtou text sami, mladším čtěte
text vy. Starším žákům rozdejte do každě skupiny PL Návštěva u příbuzných, tak,
aby polovina skupin měla příběh Marty a polovina skupin příběh Pepina. Každá
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skupina má papír na zapisování poznámek. Během čtení textu žáci v příběhu označí
nebo z něj vypíšou údaje, které podle nich vypovídají o (ne) odpovědném způsobu
života. Zjištění skupin následně sdílejte ve třídě a společně porovnejte životní styly
jednotlivých postav.
• Kdo se v příběhu choval odpovědně a kdo méně odpovědně?
• Umíš vysvětlit proč? Jak to ovlivňuje životní prostředí a lidi?
• Uměli byste poradit postavám, jak by mohly své chování změnit, aby bylo k přírodě
a k lidem odpovědnější?

3. Jak jsem na tom já
V této části hodiny se zaměříme na sebereflexi žáků. Žáci si uvědomí, co je pro jejich
život nejdůležitější, které věci a které osoby. Žáci budou odpovídat na připravené
pádové otázky, které jim pomohou celým procesem sebereflexe projít. Odpovědi na
otázky lze zaznamenat formou jednoduché koláže (návod viz níže) nebo odpovědět
písemně do tabulky PL Pádové otázky. Nechte děti zvolit způsob, který jim je bližší –
tvorbu koláže nebo zapisování odpovědí do tabulky. Pokud děti budou tvořit koláž,
netiskněte jim tabulku, ale otázky promítněte nebo napište na tabuli. Návod na tvorbu
koláže a její využití při sebereflexi najdete v příloze Koláž jako nástroj sebereflexe.
Už víte, stejně jako my, že lidé žijí různým způsobem, tedy různými životními styly.
Je nám jasné, že každý člověk na světě má pro svůj život jiné podmínky. Jeho životní
styl ovlivňuje místo, kde žije, lidé, s kterými žije, ale i další věci. Ať už to jsou přírodní
podmínky, kulturní zvyklosti – např. náboženství, ale i míra bohatství země apod. Už
jsme zjistili, jak žije naše teta a strýc, ale jaký životní styl je tedy ten náš? Co vlastně
opravdu potřebujeme pro přežití, co proto, že je to součást našeho životního stylu,
a co bychom vlastně ani mít nemuseli? Je ten náš životní styl jiný, než bychom třeba
chtěli mít, až budeme dospělí? Přemýšleli jsme s Martinem, jak o sobě všechny ty věci
zjistit co nejlépe. Napadlo nás, zkusit si odpovědět na sedm pádových otázek. Zkuste
to s námi. Určitě o sobě objevíme něco nového.
Po sestavení koláže nebo zaznamenání odpovědí do tabulky si žáci barevně vyznačí
věci, které jsou pro ně nezbytné (bez kterých nemohou být) a pokud vědí, doplní si
důvod, proč tomu tak je. Jinou barvou si označí věci, které by mít vlastně nemuseli
(bez kterých by se obešli). Dále mohou označit věci, které by mohli s někým sdílet,
které by si mohli půjčovat apod. Inspirujte se Udržitelnou pyramidou z 2. lekce.
Povídejte si o přínosech a bariérách těchto možností.
Po společné diskuzi vyzvěte žáky, aby si zapsali odpovědi na následující otázky. Ti, kteří
vyplňovali tabulku, mají otázky přímo v PL a těm, kteří tvořili koláž, otázky napište na
tabuli a žáci si na otázky odpovědí pod koláž nebo na druhou stranu koláže.
• Zamyslete se, kterému životnímu stylu z našich příběhů se blížíte více?
• Zamyslete se, proč to tak je?
• Chtěli byste, aby se váš životní styl v dospělosti něčím lišil od toho dnešního? Čím?
Protože se jedná o osobní rovinu, nechte výsledky sdílet pouze žáky, kteří chtějí.

4. Jak jsme na tom ve třídě
Protože jsme se třídnímu životu věnovali už v minulé lekci, je možné tuto část
z časových důvodů vynechat nebo zařadit do některé z dalších hodin. Podobným
způsobem jako v předcházející části lekce zjistěte potřeby žáků v rámci třídy.
Zjistili jsme, jak fungujeme v osobním životě a nyní si zmapujeme to, jak žijeme ve
třídě/případně ve škole. Opět si odpovězte na otázky jako v předchozí části.
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Pracujte společně a odpovědi na otázky zapisujte do PL Pádové otázky ve větším
formátu, na flip nebo na tabuli. Pro práci se třídou můžete vybrat jen některé otázky.
Svá zjištění vztáhněte k PL Udržitelná pyramida, kterou jste vytvořili v 2. lekci. Hledejte,
co byste ještě mohli v rámci třídy či školy vylepšit, a naplánujte konkrétní opatření.
Vyhodnoťte, které ze zjištěných informací směřují k udržitelnému chování třídy,
co v rámci třídy již teď pro udržitelnost děláte, a barevně je označte. Dále zjistěte,
co byste ve třídě chtěli zlepšit, a naplánujte změnu. Pokud se rozhodnete něco
zlepšovat, je důležité si stanovit termín, kdy zkontrolujete, zda se vám daří
naplánované úkoly plnit. Můžete se bavit o tom, jak pracovat s pomůckami,
učebnicemi nebo nábytkem.
Poté co jste odpovědi vyhodnotili a porovnali s Udržitelnou pyramidou z druhé lekce,
hledejte, co byste mohli ve vašem třídním životě zlepšit. Odpovězte si na otázky.
• Co se nám ve třídě daří dělat udržitelně/odpovědně a chceme to dále dodržovat?
• Co bychom chtěli zlepšit?
• Jak toho chceme dosáhnout?
Odpovědi na tyto otázky si zaznamenejte na flip a vyvěste ve třídě případně napište
třídě dopis PL Dopis třídě.
Určitě jste se ve třídě rozhodli pro nějaká zlepšení. V tomto případě je důležité
naplánovat konkrétně první 3 kroky a stanovit si termín, kdy si zkontrolujete, zda se
tyto kroky daří plnit. Pokud se opatření plnit nedaří, popovídejte si o tom, proč se to
nedaří, a zkuste najít jiné řešení, pokud to lze.

5. Co bych napsal sám sobě?
V této části se zaměříme na vyhodnocení vlastních zvyků a na hledání zlepšení
v osobním životě. Žáci napíší sami sobě dopis, který si za měsíc vyhodnotí.
Jak se vám odpovídalo na všechny ty otázky? Něco bylo fakt dost těžké, ale výsledek
se mi moc líbí. Když jsme si s Martinem všechno prohlíželi, říkali jsme si, že něco je
super, ale něco bychom asi mohli změnit. Zkusíme si napsat dopis a pochválit se za
to, co se nám daří, a naplánujeme si, co zkusíme dělat jinak. Dám svůj dopis pak
Martinovi, aby mi ho za půl roku strčil do schránky a já se mohla podívat, jestli se mi
podařilo něco změnit. A stejně tak to můžete udělat vy a třeba vám pak vaše „dopisy
sobě“ pošle paní učitelka.
Žáci napíší dopis sami sobě PL Dopis sobě, pochválí se v něm za to, co jim jde, a zkusí
si vymyslet několik věcí, které by rádi změnili. Při psaní mohou listovat svými portfolii,
kde mají nějaké plány už i zaznamenány, a mohou tedy čerpat inspiraci z nich.
Žáci mohou do svého plánu napsat i zdánlivé maličkosti nebo pouze jednu drobnou
věc. Důležité je, aby si zapsali 3 konkrétní kroky, jak chtějí plánovanou změnu provést.
Domluvte se společně, kam dopisy uložíte a konkrétní termín, kdy je děti dostanou
a zhodnotíte, jak se změny povedly nebo nepovedly uskutečnit. Není důležité, aby se
změna vydařila, ale aby se o ni žáci pokusili a byli schopni zhodnotit, co se podařilo,
co ne a proč. Pokud se nedařilo, je důležité vyhodnotit, jak svůj plán pozměnit nebo
přehodnotit, pokud se ukázal jako nereálný.
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• Co se mi daří dělat udržitelně/odpovědně a chci to dále dodržovat?
• V čem se chci posunout dopředu, co chci změnit?
• Jak toho chci dosáhnout? Zde si napiš 3 kroky, jak toho chceš dosáhnout.
Své odpovědi napište jako dopis sami sobě. Domluvte se ve třídě, že si dopis uložíte na
jedno místo a za měsíc se k němu vrátíte a vyhodnotíte si ho.

6. Poselství „světu“
Tak jsem svůj dopis zalepila do obálky a předala Martinovi. Ten mi dal zase ten svůj.
Tak jen doufám, že ho někde neztratím, to by byl průšvih. Napsala jsem si tam asi
trochu moc věcí, ale uvidíme. A možná, že některé ani nepůjdou udělat. Asi bych
k některým potřebovala, aby se změnily i věci, které sama neovlivním. Na takové věcí
asi člověk narazí v životě často. Líbilo by se mi, kdybych se na chvíli mohla změnit
třeba ve starostu a udělat za něj rozhodnutí. Do koho byste se chtěli vtělit vy? A co
byste změnili? Jsme na to s Martinem opravdu zvědaví.
Vyzvěte žáky, ať si vyberou, kým by chtěli být a co by změnili. Z nabízených možností
níže, vyberte ty, které vám přijdou pro třídu nejefektivnější a které z časového
hlediska stihnete.
Co bych změnil, kdybych
1. byl rodičem
2. byl ředitelem školy
3. byl starostou obce/hejtmanem města…
4. byl prezidentem
5. byl/a milionář/ka
6. byl/a hollywoodská hvězda
S těmito vzkazy je
možné pracovat i dále,
např. v dalších hodinách
nebo ve spolupráci
s kolegy (výtvarná
výchova, pracovní
činnosti, IT) a vytvořit
z nich poselství. Nápady
lze také dále diskutovat,
např. s vedením školy
nebo představiteli obce
či města.

Své nápady žáci napíší a budou je sdílet na společné nástěnce nebo flipu (sdílet
mohou anonymně nebo s podpisem). S mladšími žáky diskutujte společně a zapisujte
jejich odpovědi na plakát. Starším žákům rozdejte lepíky (post-it) nebo malé papírky
a vyzvěte je, aby na ně napsali, do koho se vtělili a svá doporučení. Papírky pak
nalepte na společný plakát nápadů nebo na společné poselství. Pokud se žáci budou
vtělovat do různých osob, vyhraďte na flipu určitou část pro danou osobu nebo
odpovědi barevně odlište (barevné tužky nebo barevný papír). I tento výstup sdílejte
společně s třídním portfoliem.
Dejte žákům čas, aby si poselství přečetli, a diskutujte o tom, která doporučení jim
přijdou zajímavá, která se dají uskutečnit hned, která později…
A tady se s vámi, milé děti, rozloučíme a doufáme, že si na nás třeba při nákupu nebo
při starání se o své hračky nebo o své oblečení vzpomenete. Ale to není všechno,
rádi se s vámi opět potkáme. Navrhujeme třeba za měsíc. To bychom se totiž
vrátili k našim dopisům a zjistili bychom společně, jak se nám podařilo naše plány
uskutečnit.
Dohra – reflexe: Vyhodnocení vlastních či třídních opatření v dohodnutém časovém
termínu – např. za měsíc.
Stanovte si s žáky termín, kdy se vrátíte k předsevzetím, která jste si dnes zapsali,
abyste je zhodnotili. Na této schůzce lze také zhodnotit akci, kterou jste si naplánovali
ve 3. lekci. Toto může proběhnout v rámci třídnické hodiny. Na této schůzce se
můžete vrátit k nápadům, které během lekcí vznikly a chtěli byste je uskutečnit.
Pokud potřebujete metodickou nebo praktickou podporu pro vyhodnocení změn
na závěr projektu nebo s pokračováním práce v projektu zapojte se do aktivit
programu Ekoškola: www.ekoskola.cz
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ZŠ

II. stupeň

Věk žáků:

11–16
let

Metodické listy pro téma
Odpovědná spotřeba
Úvod
Rozsah a realizace lekcí
Téma odpovědné spotřeby je rozloženo do 4 dvouhodinových
(2× 45 min.) lekcí. Lekce by měly být realizovány s odstupem
maximálně 1 měsíc, aby žáci mohli navázat na to, co se předcházející
lekci dozvěděli. Protože nedílnou součástí lekcí jsou zážitkové aktivity
a diskuze, může se stát, že bude potřeba pro lekce větší časová dotace,
např. 3 vyučovací hodiny. Pokud chcete dát žákům dostatečný prostor
pro prožitek, doporučujeme lekce naplánovat jako projektové bloky.

Vztah metodických listů a RVP
V tomto dokumentu najdete přehled propojení metodických listů se závazným
kurikulem (Rámcové vzdělávací programy), a to na úrovni jednotlivých očekávaných
výstupů. Záměrem je usnadnit zařazení lekcí do výuky v souladu s RVP,
respektive ŠVP.

Tipy pro pedagogy
Naplánování lekcí do výuky:
Téma odpovědné spotřeby je obsáhlé a může se stát celoročním tématem, protože
ho lze propojit s tématy, která obsahuje ŠVP. Před začátkem školního roku si
naplánujte rozložení lekcí do výuky. Protože se jedná o delší projekt, bude přínosné
domluvit se na spolupráci s kolegy. Nabídnete jim náplň či inspiraci do hodin a oni
vám na oplátku mohou pomoci s přípravou nebo s dokončením materiálů pro lekce –
viz popis lekcí. Domluvte se s vedením školy případně koordinátorem/kou EVVO
a začleňte lekce i do ročního plánu EVVO.
Informace rodičům (zejména u mladších žáků)
Před realizací vlastních lekcí informujte rodiče o tom, čemu se v lekcích budete
věnovat. Rodiče a jejich životní styl mají velký vliv na spotřebitelské chování žáků.
Zároveň změna životního stylu rodiny vyžaduje ochotu se do ní pustit. Je proto
důležité ujistit rodiče, že nechcete měnit návyky žáků, ale jen společně diskutovat
nad možnými cestami, které vedou k šetrné spotřebě. Volba, zda a jak se rozhodnou
s informacemi naložit, je samozřejmě na rodičích.
Portfolio
Máme ověřeno z praxe, že tvorba portfolia je pro žáky velice přínosná. Žákům
umožňuje si informace lépe osvojit a následně snáze zopakovat a také porovnat
dosavadní myšlenky a vyhodnotit případné plánované změny. Domluvte se s žáky,
jakou formou budete portfolia tvořit, zda formou plakátu nebo např. formou
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elektronické prezentace, kterou uveřejníte na webu. Doporučujeme do tvorby
portfolia co nejvíce zapojit žáky, což je může více motivovat k opravdovému zapojení
do lekcí. Portfolio zároveň dává možnost zajímavou formou prezentovat vaši práci.
V praxi se osvědčují velkoformátové plakáty. Portfolio bude atraktivnější pokud ho
doplníte obrázky nebo grafy.
Skupinová práce s rozdělením rolí ve skupině
V lekcích se často pracuje ve skupinách, protože skupinová práce umožňuje
vyrovnané zapojování všech žáků, využití jejich rozdílných dovedností a schopností.
Zároveň rozvíjí spolupráci a komunikaci mezi žáky a umožňuje hledání kompromisu
či dohody při řešení problémů. Doporučujeme pro tuto práci vytvořit v rámci třídy
heterogenní skupiny, kde se žáci budou doplňovat svými schopnostmi. Podrobnější
popis metody najdete zde.
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II.

2×

stupeň ZŠ

45
min.

1. LEKCE:

Příběh trička
Cíle:
Žák vyjmenuje jednotlivé fáze výroby vybraného výrobku a popíše
průběh jednotlivých fází výrobního cyklu.
Žák vysvětlí environmentálně pozitivní a negativní dopady výrobního
cyklu trička a jejich důsledky. Rozumí dopadům výroby a užívání trička
na životní prostředí, ekonomiku a lidi ve výrobním řetězci (lokální
produkce, spravedlivý obchod, důstojné pracovní podmínky, atp).
Žák navrhne a popíše environmentálně odpovědné změny (které
snižují negativní dopady na životní prostředí, na lidi a na ekonomiku)
ve výrobním cyklu trička a vysvětlí důvody a dopady těchto změn.
Žák popíše, jakou roli v rámci výrobního cyklu hraje on sám, a popíše,
zda a jak může výrobní cyklus ovlivnit.

Anotace:
V první lekci budou žáci pátrat po tom, co vše se skrývá za příběhem (výrobním
cyklem) trička. Prostřednictvím dramatizační hry žáci odhalí, jak probíhají jednotlivé
fáze výrobního cyklu trička. Žáci si uvědomí, co vše se během výroby do trička uloží
(od surovin až po množství lidské práce). Odhalí také, jaké dopady mají jednotlivé
fáze v environmentální i sociální a ekonomické rovině. Dramatizační hra znázorňuje
výrobní cyklus environmentálně nejméně odpovědný. Umožní žákům najít konkrétní
negativní dopady globálního způsobu výroby trička. Následně se žáci zaměří na
hledání co nejodpovědnějšího způsobu výroby trička, který umožní odstranit
negativní dopady výroby. Navrhnou konkrétní řešení a budou diskutovat o tom,
zda a za jakých podmínek je lze realizovat. V závěru lekce navrhnou, jak a v jaké fázi
mohou sami výrobní cyklus ovlivnit, případně navrhnou konkrétní řešení.

Struktura lekce:
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1. Co vše vím o svém
tričku

15 min.

PL Úvodní otázky (pro každého žáka)
Obrázky k 1. lekci (tisk dle vlastních možností a potřeby
Ukázky materiálů je potřeba zajistit z vlastních zdrojů

2. Od semínka
k tričku a ještě dál
(dramatizační hra)

35 min.
(10 min. příprava
+ 20 min. vlastní
hra)

PL Scénář Od semínka k tričku a ještě dál (podle potřeby pro
žáky dle ztvárněných rolí)
PL Texty pro expertní skupiny (podle potřeb pro skupiny expertů)
Pomůcky pro dramatizační hru

3. Sestavení příběhu
trička

25 min.

PL Výrobní cyklus velký (1× pro třídu nebo do každé skupiny,
podle výběru varianty tvorby plakátu)
PL Výrobní cyklus malý (do skupin)
Pomůcky pro tvorbu třídního portfolia

4. Příběh trička, jak ho
vidím já

15 min.

PL Skládačka trička rozstříhaná pro každého žáka
Osobní portfolio
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Odborné podklady:
• Kvalita života
• Odpovědné
spotřebitelské
chování
• Planetární limity
• Ekonomika
• Cirkulární ekonomika
• Životní cyklus
výrobků

Portfolio:
Třídní: Plakát Výrobní cyklus doplněný piktogramy pozitivních a negativních dopadů
výroby trička a environmentálně odpovědnými řešeními.
Osobní: Skládačka trička nebo vlastnoruční nákres či schéma a vyplněný
PL Úvodní otázky.

Před lekcí:
• Promyslete způsob práce s osobním portfoliem a promyslete, kam umístíte
třídní portfolio
• Vyzvěte žáky, aby si do školy vzali na sebe nebo přinesli své nej- (-oblíbenější,
-zajímavější, -udržitelnější, -starší, …) tričko. Tričko by mělo mít čitelnou cedulku
nebo by měli žáci vědět něco o jeho původu.
• Součástí lekce je dramatizační hra (popis viz níže). Doporučujeme přípravu
dramatizace provést již před lekcí. Rozdělte žáky na herce a experty a rozdejte jim
odpovídající texty.
• K lekci je možné zhlédnout následující videa. Jsou v anglickém jazyce.

Popis lekce:

1. Co vše vím o svém tričku
V úvodu lekce se budou žáci věnovat svému oblíbenému tričku a zjistí, co vše o něm
v této chvíli vědí. Vyzvěte žáky ke společnému brainstormingu. Sepište na tabuli co
nejvíce informací, které žáky v rámci třídy napadnou k tématu mé nej… tričko. Poté
žákům rozdejte PL Úvodní otázky a nechte je odpovědět na otázky na 1. straně PL.
PL bude součástí osobního portfolia.
Otázky z pracovního listu:
1. Jak se u mne mé oblíbené tričko ocitlo? Dostal(a), zdědil(a), koupil(a)?
2. Jak dlouho ho mám?
3. Z čeho bylo vyrobeno?
4. Odkud, z jaké země pochází?
5. Kolik triček mám ve skříni? A kolik jich nosím?
6. Vím, kde mohu najít další informace o svém tričku?
V další fázi budou žáci odpovídat na otázky na 2. straně pracovního listu. Pomocí
cedulky doplní chybějící informace a odhadnou, jaký příběh za tričkem stojí.
• Co mi prozradí cedulka?
• Jak moje tričko asi vzniklo?
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Dramatizační hru lze
natočit na video. Pokud
bude hra úspěšná,
můžete ji využít v rámci
akcí pro spolužáky nebo
veřejnost nebo pro
informační kampaně
(viz 3. lekce).

2. Od semínka k tričku a ještě dál
(dramatizační hra)

V úvodu hodiny žáci odhadovali, jak bylo jejich tričko vyrobeno. Nyní s žáky sehrajte
příběh globálního výrobního cyklu trička podle scénáře. Po každém dějství hru
zastavte a diskutujte o tom, co žáci slyšeli. Do diskuze se budou zapojovat žáci
z expertních skupin. Hra je rozdělena do dějství podle fází výroby.
Příprava
Třídu rozdělte na herce a experty. Pro hru vyberte žáky – herce. Vyberte je nejlépe
na základě dobrovolnosti. Text si mohou žáci nacvičit předem nebo ho číst ze
scénáře. Zbytek žáků rozdělte do expertních skupin tak, abyste měli 4 skupiny, které
budou sledovat děj hry, komentovat jednotlivé fáze cyklu a navrhovat odpovědnější
způsoby výroby pro každou fázi cyklu.
HERCI: Hercům rozdejte každému PL Scénář Od semínka k tričku a ještě dál. Nechte
je se domluvit, kdo kterou fázi výroby ztvární a kdo bude hrát kterou postavu. Dialogy
si mohou žáci přizpůsobit, je potřeba zachovat fakta.
EXPERTNÍ SKUPINY: Expertní skupiny jsou rozděleny dle pilířů odpovědné
spotřeby. Každá expertní skupina se bude zabývat následujícími oblastmi dopadů
výrobního cyklu:
1. a 2. skupina přírodou (environmentálními dopady), zde vytvořte 2 skupiny, tato část
obsahuje více informací;
3. skupina lidmi (sociálními dopady);
4. skupina penězi (ekonomickými dopady).
Vysvětlete žákům, že jako experti budou mít za úkol po každém dějství zhodnotit
dopady výrobního cyklu a navrhnout, co by se dalo změnit, aby byl příběh trička
environmentálně odpovědnější (šetrnější k lidem i přírodě a ekonomice).
Každému v expertní skupině rozdejte odpovídající část PL Texty pro expertní
skupiny. Pro mladší žáky je možné text upravit. V PL je také úvodní odstavec, který je
možné před dramatizací promítnout nebo společně přečíst. V expertních skupinách
budou potřebovat tužku a papír na poznámky.
Dejte hercům i expertům 10 minut. Hercům na přípravu role, expertům na přečtení
textu a vyznačení důležitých informací.
Průběh dramatizace
V úvodu dramatizace učitel přečte nebo promítne všeobecný úvod – viz PL Texty pro
expertní skupiny.
Během divadelní hry, resp. právě probíhajícího dějství, si žáci z expertních skupin
zapisují své postřehy a návrhy na změnu. K tomu, co a jak sledovat pomůže žákům
následující osnova
1. Sledujte, kde a jak daná fáze probíhá.
2. Sledujte v rámci vašeho expertního zaměření environmentální dopady, které
v dané fázi nastávají. Označte dopady pozitivní a negativní.
3. Zaznamenejte, které osoby jsou pro danou fázi výroby nejdůležitější, které ji
nejvíce ovlivňují a jak.
4. Navrhněte ve skupině environmentálně odpovědná řešení pro danou fázi a svůj
výběr zdůvodněte.
5. Prezentujte a obhajujte svá řešení v diskuzi s ostatními expertními skupinami.
Po každém dějství dejte žákům čas na to, aby si v expertních skupinách sjednotili
názor, který budou prezentovat a obhajovat.
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Po každém dějství hry následuje diskuze. Připravte pro diskuze ve třídě bezpečné
prostředí, a připravte se na moderování, vedení diskuze, mohou se objevit protichůdné
návrhy expertních skupin. Pro diskuzi si každá skupina zvolí mluvčího nebo se dohodnou,
jak se budou v prezentacích střídat. V rámci diskuze žáci shrnou svá pozorování, viz
osnova výše, a prezentují návrhy odpovědných řešení a případně je v další diskuzi
obhajují. V rámci diskuze se zabývejte i nejzávažnějšími dopady cyklu trička na
planetu. Do diskuze zasahují i herci například tím, jak se v dané chvíli v roli cítili.
Zásadní informace vyplývající z diskuze zapisujte na flip nebo na tabuli. Poslouží
k sestavení plakátu cyklu výroby pro třídní portfolio v další části lekce. Roli
zapisovatele může hrát někdo z žáků. Inspiraci pro odpovědná řešení najdete
v PL Zlepšováky (1. stupeň). Hledání odpovědných řešení věnujte více času
v následující části lekce.

3. Sestavení příběhu trička
Poté co žáci příběh trička prožili prostřednictvím dramatizace, si shrnou své poznatky.
A to tak, že sestaví cyklus výrobku na plakát do třídního portfolia. Využijte PL Výrobní
cyklus vytištěný ve větším formátu a seřaďte jednotlivé fáze výrobního cyklu. Fáze
seřaďte lineárně nebo do kruhu viz odborné informace pro učitele podle toho, jak
do hloubky chcete pracovat s pojmy lineární a cirkulární ekonomika. Ke každé
fázi doplňte externality pomocí piktogramů nebo dopsáním či dokreslením.
V poslední fázi dopište nebo dokreslete odpovědná řešení a výhody a nevýhody při
jejich uplatnění. Zamyslete se také nad bariérami, které realizaci environmentálně
odpovědných řešení brání. K zamyšlení mohou pomoci následující otázky.
• Jak byste dosáhli udržitelnějšího cyklu výroby?
• Je možné některé články výroby vypustit nebo zkrátit a udělat tak výrobu
odpovědnější?
Varianty pro sestavení plakátu
Pro sestavení plakátu využijte jednu z následujících variant. Pracujte s poznámkami,
které vznikly během dramatizační hry.
Varianta 1: V rámci tvorby třídního plakátu rozdělte role při jeho tvorbě podle
skupin, ve kterých žáci pracovali. Např. herci sestavují fáze cyklu výrobku a expertní
skupiny doplňují externality a odpovědná řešení v tématu své expertní skupiny.
Varianta 2: Pracujte ve skupinách. Každá skupina tvoří svůj vlastní plakát. Výsledky
skupiny sdílejí a vysvětlují, proč zvolily znázorněná řešení.

4. Příběh trička, jak ho vidím já
V této fázi lekce se vraťte k PL Úvodní otázky a k informacím, které jste si v úvodu
lekce zaznamenali. Žáci si znovu projdou PL Úvodní otázky a doplní si (ideálně jinou
barvou), co nového se během lekce o tričku dozvěděli. Zároveň vyhodnoťte, zda jste
našli všechny odpovědi, které jste potřebovali.
Do osobního portfolia na volný list A4 si žáci odpoví na následující otázky:
Poznámka: V této části žáci zohlední osobní preference, které se nemusí shodovat
s třídními. Je možné využít PL Skládačka trička (lze ji rozstříhat a sestavit, vybarvit,
popsat apod.) nebo žáci mohou nakreslit svou vlastní variantu.
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1. Jak by podle mne měl vypadat environmentálně odpovědný výrobní cyklus trička?
Nakresli nebo napiš. Nezapomeň na zdůvodnění vybraných postupů.
2. Jaké jsou podle mne zásadní dopady výroby trička?
Dobrovolný domácí
úkol. Do příští lekce
zjistěte, jak vypadá
příběh vybraného
výrobku (např. doma
upečené bábovky)
a nakreslete a popište
jeho cyklus. Inspirace
viz Odborné texty pro
učitele výše. Následně
sdílejte ve třídě.

3. Znám ze svého okolí příklady odpovědné výroby trička nebo některé z fází
jeho výroby?
4. Chtěl/a nebo mohl/a bych já sám/sama nějak ovlivnit výrobní cyklus trička,
kdybych měl/a tu možnost? Jak bych to udělal/a? Napište 1–3 konkrétní nápady
i s návrhem, jak to udělat.
5. Můžete ovlivnit vaším přístupem lidi v jiné části světa? Napiš konkrétní příklad
z oblasti oblékání a módy.
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II.

stupeň ZŠ

2×

45
min.

2. LEKCE:

Jak a proč si pořizujeme věci
Cíle:
Žák vyjmenuje a popíše možnosti odpovědného pořizování věcí.
Žák sepíše kritéria, podle kterých výrobky lidé odpovědně nakupují,
a vysvětlí přínosy a bariéry odpovědného nakupování.
Žák ví, kde vyhledat informace o výrobku, který si pořizuje, a umí je
samostatně vyhledat.
Žáky vysvětlí princip reklamy a upozorní na její přínosy a rizika
(působení na zákazníky a použité strategie). Je si vědom rizik, jako je
manipulace reklamou, práce s daty o spotřebitelích, …
Žák popíše, jakou roli v rámci produkce a spotřeby hraje on sám.
Uvědomuje si, že spotřeba je spojena s využíváním přírodních zdrojů,
které jsou omezené, a že spotřebu a kvalitu života lze oddělit.

Anotace:
V této lekci budou žáci pátrat po způsobech pořizování výrobků, budou odhalovat,
jak probíhá odpovědné nakupování, nejběžnější způsob pořizování věcí, a odhalí
principy reklamy, její pozitiva a negativa a navrhnou, jak se reklamním útokům bránit.
Protože v tomto věku žáci často podléhají reklamě, začíná lekce hrou na reklamní
agenturu. Zde budou žáci tvořit reklamní spot a tím odhalovat reklamní strategie.
Následně se žáci budou věnovat nakupování a metodou brainwritingu odhalí různé
způsoby nakupování a vyhodnotí, která kritéria je potřeba zohlednit při odpovědném
nakupování.
V závěru lekce budou žáci hledat další způsoby pořizování výrobků a krátkým
průzkumem ve třídě zjistí, které způsoby pořizování výrobků se používají nejčastěji.
Také porovnají, které způsoby pořizování výrobků jsou environmentálně odpovědné.
Na základě získaných informací posoudí, zda mohou změnit vlastní zvyky a pořizovat
výrobky environmentálně odpovědněji.

Struktura lekce:
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1. Co už víme

10 min.

PL Cenovka šablona

2. Hra na reklamní
agenturu

35 min.

PL Zadání reklamního spotu A B C – 3 verze, podle počtu skupin
(do 1 skupiny 1 verze)
PL Návod na tvorbu reklamního spotu (do každé skupiny)
PL Otázky k reklamnímu spotu (pro každého žáka nebo do skupiny,
je možné promítnout)
PL Reklama a její působení (dle potřeby)
Pomůcky pro tvorbu třídního portfolia
List A4 nebo portfolio na poznámky

66

3. Nákup? Ale jak na to?

25 min

PL Brainwriting (do každé skupiny)
PL Ekoznačky (do každé skupiny)
PL Fáze nákupu (pro třídu ve větším formátu)

4. Jak mohu získat to,
co potřebuji?

10 min

PL Udržitelná pyramida (2× pro třídu, větší formát)

5. Můj nákup

10 min.

PL Fáze nákupu

Odborné podklady:
• Rizika spojená
s reklamou
• Ekoznačení v ČR
• Udržitelné oblečení
• Spotřební zboží
a udržitelnost
• Udržitelná strava
Informace pro učitele:
• Marketing a reklama
• Reklama a její
působení
• Maslowova pyramida

Portfolio:
Třídní: Plakát Jak nakupujeme, doplněný o reklamní strategie a způsoby obrany proti
reklamnímu tlaku. Návrh reklamy (scénář, storyboard apod.) případně videozáznam
reklamního spotu. Plakát Jak pořizujeme výrobky.
Osobní: Cenovka pro odpovědný nákup trička. Můj odpovědný nákup – psaný nebo
obrázkový příběh nákupu doplněný a o důležité zásady odpovědného nakupování
a o plán, jak by žák chtěl pořizovat výrobky environmentálně co nejodpovědněji.

Před lekcí:
• Požádejte žáky, aby sledovali po určitou dobu (2–3 dny, např. přes víkend),
kde všude se mohou setkat s reklamou. Poproste je ať, se zaměří i na zdánlivě
neviditelnou reklamu, např. product placement. Kdo bude chtít, může své zjištění
zaznamenat do PL Reklama, kde ji potkám.
• Požádejte žáky, aby v rodině pátrali po způsobech pořizování věcí.

Popis lekce:

1. Co už víme
Zopakujte informace z minulé lekce tím, že žáci navrhnou cenovku/cedulku k tričku.
Cenovka má obsahovat všechny informace, které žáci potřebují k tomu, aby zjistili,
zda tričko, které pořizují, bylo odpovědně vyrobeno. Cenovka bude součástí osobního
portfolia. Žáci mohou cenovky nakreslit nebo využít předlohu z PL Cenovka šablona.
Žáci mohou využít výstupy vytvořené v rámci třídního a osobního portfolia.
Vytvořené cenovky vystavte a vzájemně si je prohlédněte. Sdílejte s žáky to, co si
z minulé lekce zapamatovali. Při sdílení vám pomohou následující otázky:
• Co vás první napadne, když se zamyslíte nad tričkem a nad jeho pořízením?
• Diskutovali jste s někým o informacích, které jste získali v minulé lekci?
• Využili jste nové poznatky v praxi a jak?
• Proč bychom se o tričko měli dobře starat?
• Kdo z vás si zkoušel udělat cyklus k jinému výrobku než k tričku? Kdo by ho rád
sdílel? Objevili jste něco, co vás překvapilo?

2. Hra na reklamní agenturu
V této hře mají žáci za úkol ve skupinách naplánovat a realizovat (zahrát) reklamní
spot podle zadání. V reklamním spotu se zaměří na prodej trička (případně kalhot
nebo bot). Zadání naleznete v PL Zadání reklamního spotu. V PL najdete zadání pro
tři různé cílové skupiny.
A) skupina preferující environmentálně šetrné výrobky
B) skupina preferující značkové výrobky
C) skupina preferující levné výrobky
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Předpokládáme, že při tvorbě reklamy pro různé cílové skupiny žáci použijí širší
spektrum reklamních strategií. Informace k reklamě najdete v materiálu Marketing
a reklama.
Rozdělte žáky do skupin (reklamních týmů) tak, aby v rámci skupiny mohli pracovat
s rolemi, které jim jsou nejbližší, např.: kreativci, organizátoři, režisér, herci apod.
Rozdejte do každé skupiny jednu verzi zadání A, B nebo C a PL Návod na tvorbu
reklamního spotu. Dohodněte si čas, který budou mít žáci na vytvoření reklamního
spotu. Dohodněte se také, jak dlouhý má být reklamní spot. Nechte žáky přečíst
zadání a návod na tvorbu reklamního spotu, rozdělit si role a úkoly ve skupině tak,
aby zvládli vytvořit scénář, storyboard reklamního spotu a secvičit ho pro přehrání
před spolužáky. Po domluvě se žáky reklamy natočte.
Při prezentaci spotu mají ostatní spolužáci za úkol spot sledovat a dělat si poznámky,
jak je spot zaujal. Pro tuto aktivitu rozdejte každému PL Otázky k reklamnímu
spotu – otázky viz níže. Případně otázky promítněte a žáci si mohou dělat poznámky
do osobního portfolia nebo na A4.
• Jaký byl váš první dojem z reklamního spotu?
• Co na vás zapůsobilo a co naopak ne?
• Koupili byste si nabízený výrobek? Zdůvodněte proč ano, případně proč ne?
• Myslíte, že by se finanční náklad na reklamu promítl do ceny výrobku?
• Jaké marketingové strategie spolužáci ve spotu využili?
Po zhlédnutí všech spotů společně diskutujte o odpovědích na otázky. Odhalujte
marketingové strategie, které žáci v reklamě použili. Nejprve porovnejte své odhady
použitých reklamních strategií a následně je porovnejte s informacemi v PL Reklama
a její působení. Již nyní můžete začít tvořit plakát Jak nakupujeme (počítejte s tím, že
stěžejní částí plakátu bude průběh nakupování). Důležité informace si zaznamenejte
do plakátu Jak nakupujeme. Při diskuzi také hledejte možnosti, jak útokům reklamy
mohou žáci odolat. I tyto možnosti zaznamenejte do třídního portfolia. V diskuzi vám
pomohou následující otázky.
• Podléháš reklamě? Pokud ano, uveď konkrétní příklad.
• Jak se dá reklamám bránit? Jak se dá odmítnout nabízený výrobek? Uveď osobní
zkušenosti.

3. Nákup? Ale jak na to?
V této aktivitě budete hledat odpovědi na otázku: Jaký je odpovědný postup při
nakupování? metodou brainwritingu. Jedná se o brainstorming v psané podobě.
Jde o generování nápadů a výběr toho nejlepšího. Oproti brainstormingu tato
metoda umožňuje získat mnoho nápadů v kratším čase a dává stejný prostor všem
typům žáků (např. extrovert/introvert).
Žáky rozdělte do skupin po 4 a každému rozdejte PL Brainwriting. Jako inspiraci
rozdejte žákům PL Ekoznačky do každé skupin nebo vyvěste značky po třídě,
případně je promítněte. Žáci se posadí do kruhu, aby si mohli v intervalu 3 minut
posílat PL. Během prvních 3 minut žáci vymyslí postup odpovědného nákupu
vybraného výrobku a zapíší ho přehledně do PL. K tvorbě má žák k dispozici
v PL inspirační poznámky a otázky. Po 3 minutách posune papír spolužákovi doprava.
Ten k danému nákupu zapisuje své nápady či poznámky nebo vymýšlí úplně nové
možnosti. Opět v limitu 3 minut. Tento postup opakujte, než se papír dostane ke
svému původnímu pisateli.
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Ještě před aktivitou si ujasněte pravidla aktivity.
• Nápady během hry žáci nekomentují, jen pracují se svými nápady a reakcemi.
• Dohodněte se na značení, jak komentovat předchozí nápady, např. pokud
souhlasím, označím fajfkou nebo čárkou, nové nápady či vylepšení píši vedle
souvisejícího nápadu.
• Dodržujeme časový limit. Píšeme čitelně.
• Výrobek k nákupu si volí každý žák, měl by vycházet z vlastní zkušenosti. Okruh
výrobků můžete omezit společnou dohodou, která vychází z informací o tom, co
žáci nakupují sami.
Poznámka: Časový limit a počet kol lze upravit podle počtu žáků ve skupině a podle
časových možností.
Po ukončení cyklu otázek žáci sdílejí informace ve skupině a společně hledají a zapíší
postup odpovědného nákupu a jeho nejdůležitější body. Zapíší také, proč jsou tyto
body důležité. Zjištění jednotlivých skupin sdílejte ve třídě a diskutujte o nich. Pro
diskuzi využijte následujících otázek:
• Nakupujete vždy jen to, co potřebujete? Zamyslete se, proč to tak je.
• Co všechno potřebujete vědět před tím, než jdete na nákup?
• Víte, podle čeho si budete vybírat? Víte, kde můžete zjistit informace?
• Víte, že některé výrobky mají speciální označení? Znáte některé?
• Požádali byste někoho o radu, jak se při nákupu rozhodnout? Koho?
• Víte, jak na vás může při nákupu zaútočit reklama? Uveďte konkrétní příklad.
Během sdílení pokračujte v tvorbě plakátu do třídního portfolia. K seznamu
marketingových strategií a návodům, jak jim odolat, doplňte postup, jak odpovědně
nakupovat. Využijte PL Fáze nákupu ve větším formátu nebo jednotlivé fáze
znázorněte sami a pojmenujte vlastním způsobem, resp. podle zjištění a návrhů
žáků. Nejprve odhalte fáze nákupu (např.: Zamyšlení před nákupem; Kolik to bude
stát, mám na to?; Kam vyrazit a podle čeho vybrat?; Výběr v obchodech a Pozor na
reklamu). Poté zvolte/nakreslete obrázky k jednotlivým fázím a k nim zaznamenávejte
klíčové body a kritéria pro odpovědný nákup (ohleduplný k životnímu prostředí
a lidem). Během diskuze je možné pracovat s Maslowovou pyramidou (např.: co jsou
životně důležité věci, věci pro radost, věci vyjadřující příslušnost ke skupině apod.),
viz Maslowova pyramida.

4. Jak mohu získat to, co potřebuji?
V této části lekce se žáky pátrejte po všech dalších způsobech pořízení výrobků.
Využijte informace, které žáci zjistili doma a z PL Udržitelná pyramida. PL ve větším
formátu bude součástí plakátu Jak pořizujeme věci. Pyramidu umístěte na tabuli
nebo na flip ve dvou verzích. Jednu jako vzor a druhou s rozstříhanými řádky, tak
aby se daly jednotlivé řádky přesunout. Před tím, než pyramidu žákům ukážete,
odpovězte si se žáky na následující otázku.
• Jak získáváte vy nebo vaši rodiče další věci, např. hračky, nábytek, elektroniku,
sportovní potřeby atd.?
Po zodpovězení otázky odhalte žákům udržitelnou pyramidu. Možnosti, které žáky
napadly, porovnejte s možnostmi v pyramidě. Zjistěte, zda jste zmínili všechny
možnosti, a případně doplňte ty, které žáci vymysleli navíc a v pyramidě nejsou. Také
si na příkladech uveďte, co jednotlivé možnosti znamenají a v čem jsou jejich výhody
vzhledem k odpovědnému pořizování výrobků (jsou ohleduplnější k lidem a přírodě,
vzniká při nich méně odpadů, snižují pořizovací náklady apod.).
Nyní je na řadě třídní průzkum, jak jsou jednotlivé možnosti v rámci třídy využívány.
Bude sloužit k porovnání ideálního stavu v udržitelné pyramidě s reálným chováním,
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V průzkumu můžete
porovnat několik
výrobků, např.: oděvy,
elektronika, potraviny.
Pro každou skupinu
výrobků může mít
udržitelná pyramida jiné
pořadí.

resp. s chováním, které mohou žáci reflektovat v rámci třídy. Zaměřte se na pořízení
trička, resp. oblečení, nebo po dohodě na jiný okruh výrobků.
Postupně se žáků ptejte, jaký je nejčastější způsob, jak si tričko, resp. oblečení,
pořizují. Např.: Kdo nejčastěji oblečení nakupuje? Kdo nejčastěji oblečení dědí? atd.
Po každé položené otázce se žáci přihlásí a učitel nebo žák hlasy spočítá a zapíše
počet hlasů k příslušnému řádku v udržitelné pyramidě. Následuje přeskládání
pyramidy. Řádek, který má nejvíce hlasů, bude dole a ten s nejméně hlasy nahoře.
• Jaké jsou rozdíly mezi třídní pyramidou a udržitelnou pyramidou a proč?
• Myslíte si, že pyramida (vlastně pořizování výrobků) takto vypadala vždycky?
• Poskládali by vaši rodiče nebo prarodiče pyramidu stejným způsobem? Tedy
pořizovali si výrobky stejným způsobem?
• Je možné pořizovat výrobky dle udržitelné pyramidy? Jaké? Pokud ano, tak proč?
Výsledky diskuze zaznamenejte do třídního portfolia. Tyto informace pomohou
žákům v závěrečné části hodiny při shrnutí.

5. Můj nákup
Shrňte se žáky, co jste se v hodině dozvěděli, a vyzvěte je k tomu, aby sami navrhli
postup nákupu svého vysněného nebo oblíbeného výrobku. Žáci mohou postup
nákupu nakreslit nebo popsat sami nebo využijte rozstříhaný PL Fáze nákupu, který
si žáci složí a nalepí do osobního portfolia a doplní o odpovědi na otázky. Tento
výstup bude součástí osobního portfolia.
• Víš, jak je možné pořídit věci? Vyjmenuj několik způsobů.
• Myslíš, že se dokážeš rozhodnout, zda opravdu potřebuješ novou věc? Proč je toto
rozhodování důležité?
• Které reklamě bys chtěl/a odolat? A víš, jak jí odolat?
• Co je pro tebe při rozhodování o nákupu nejdůležitější? Změnilo se to nějak po
dnešní hodině?
• Změníš po dnešní lekci nějakým způsobem pořizování výrobků? Pokud ano, napiš
jak, pokud ne, vysvětli proč.
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II.

stupeň ZŠ

2×

45
min.

3. LEKCE:

Jak výrobky používáme
Cíle:
Žáci znají různé možnosti, jak výrobek ohleduplně používat, aby měl co
nejdelší příběh, resp. životnost.
Žáci navrhnou a popíší možnosti prodloužení příběhu výrobku nebo
jiné využití nefunkčního výrobku.
Žáci popíší příklady odpovědného chování k přírodě a lidem
a ekonomice. Vysvětlí důvody pro toto jednání.
Žáci navrhnou sérii změn ve svých zvyklostech a zdůvodní pozitiva
těchto změn.
Žáci navrhnou jednorázovou aktivitu, která by propagovala myšlenky
odpovědné spotřeby v rámci školy/obce. Aktivně spolupracují v týmu.
Navrhnou podrobný postup, jak ve škole, se spolužáky, provést změnu
směrem k odpovědné spotřebě.

Anotace:
V lekci budou žáci pátrat po všech možnostech, které povedou k co nejdelšímu
příběhu výrobků. V úvodu na základě příběhu výrobku, který přečkal generace,
vypátrají možnosti co nejodpovědnějšího užívání výrobků (šetrné užívání, praní
a sušení, možnosti sdílení, pronájmu, půjčování). V další části lekce budou žáci pracovat
s konkrétními výrobky, resp. odpadky, a pátrat po prodloužení jejich života poté, co
je již nepotřebují (renovace, oprava, možnosti dát věcem nebo jejich částem nový
význam, darování, swap – výměna, další prodej). V další fázi lekce budou u výrobků/
odpadků, které již využít nelze, hledat způsoby, jak je odpovědně odložit. Zde se budou
žáci zabývat otázkou, zda odpadky opravdu musejí vzniknout a proč, a zda jejich vzniku
(ne)můžeme předejít. Pro případ, že jejich vzniku nelze předejít, budou přemýšlet nad
možnostmi recyklace. Zkusí zvážit možnosti, zda lze vzniku odpadu předejít už při
nákupu. U starších žáků je možné pracovat s pojmy cirkulární a lineární ekonomika.
Na základě získaných informací žáci promyslí, jakým způsobem je možné získané
informace předat dál. Nejprve vytvoří Nápadník akcí, které by chtěli realizovat a na
kterých by prezentovali informace načerpané v lekci (např. dílna, bazar, swap atd.).
Bonusem bude, pokud se podaří naplánovat a realizovat akci pro spolužáky, učitele
nebo rodiče a veřejnost. Žáci k akci vytvoří plakát nebo jiný propagační materiál,
ve kterém využijí pro pozitivní věc marketingové strategie, se kterými se seznámili
v předchozí lekci.

Struktura lekce:
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1. Co už víme

10 min.

Výstupy třídního a osobního portfolia z 2. lekce

2. Výrobky s příběhem

15 min.

Výrobek s příběhem, výrobek, který přečkal generace
Pomůcky pro tvorbu třídního portfolia
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3. Příběh trička pokračuje

20 min.

PL Dračí doupě (do dvojic nebo do skupin – dle potřeby)
PL Další využití, další piktogramy mohou žáci vytvořit sami
A3 papír a psací potřeby pro každou dvojici nebo skupinu

4. Dejme věcem druhou
šanci

20 min

Reálné věci, které nepotřebujeme případně jejich obrázky
PL Další využití (dle potřeby)
Obrázky pro 3. lekci – obrázky příkladů znečištění planety (tisk dle
vlastních možností a potřeby)

5. Nenecháme si to pro
sebe

15 min.

Návod jak vytvořit nápadník a jak plánovat akci je k dispozici
v příručce 7 kroků k zodpovědné spotřebě (str. 37–39) nebo PL Plán
akce obrázkový

6. Příběh mého výrobku

10 min.

Osobní portfolio

Odborné podklady:
• Cirkulární ekonomika
• Strategie spotřeby
a životního stylu
• Udržitelná doprava
• Udržitelné bydlení

Portfolio:
Třídní: Plakát Seznam možností, jak věci užívat a jak dát věcem nový život, Nápadník
akcí, Plán na akci, Plakát k akci. Dobrovolné: Zaznamenaná cesta hry Dračí doupě
s vyznačenými možnostmi.
Osobní: Způsob prodloužení života výrobku, který jsem přinesl nebo který mne
oslovil. Stručný popis akce, kterou bych chtěl já sám v budoucnu realizovat, kdybych
mohl (u starších žáků).

Před lekcí:
Uspořádejte výstavu
výrobků, které přečkaly
generace. Každý výrobek
nebo jeho fotografie
by měl být doplněn
příběhem. Požádejte
o spolupráci na tvorbě
příběhu kolegu nebo
kolegyni češtináře!
Podrobný návod zde.

Výrobek, který přečkal generace
• Domluvte se s žáky, aby si do školy přinesli výrobky, které přečkaly generace
(reálné nebo alespoň jejich fotografie), které vypátrají v rodině nebo ve svém okolí.
Domluvte se předem, zda výrobky přinesou 2–3 žáci nebo žáky předem rozdělíte do
skupin a každá skupina obstará 1 výrobek. Je nezbytné, aby žáci znali historii, resp.
příběh výrobku, který přinesli: Jak je starý, jak k němu v rodině přišli, jak ho udržují
apod.
• Pokud není možné spoléhat na domácí přípravu, najděte takový výrobek/ky
společně se žáky ve škole a zjistěte, jaká je jeho historie, jaký je jeho příběh, viz výše.
Výrobky, které už nepotřebujeme
Pro 3. lekci potřebujeme reálné výrobky, které již nevyužíváme (případně jejich
obrázky) a chceme je odložit. Domluvte se v rámci třídy, zda budete pracovat
s reálnými výrobky, s jejich obrázky nebo zda si jen napíšete jejich seznam. Pro větší
názornost doporučujeme práci s reálnými výrobky.
Výrobky, se kterými budete pracovat, je možné opatřit několika způsoby:
• Žáci přinesou výrobky z domova. V tomto případě požádejte o pomoc rodiče
a domluvte si jasná pravidla, co mohou přinést a kolik toho mají přinést.
• Žáci budou sledovat, co vše v domácnosti odkládají. Ať už v běžných situacích
(koupelna, kuchyň), nebo ve specifických situacích (stěhování, malování apod.).
Někteří žáci si budou informace pamatovat, někteří mohou své sledování
zaznamenávat do PL Sám sobě popelářem. Tabulka v PL je podrobná a žáci ji
mohou využít podle vlastních potřeb nebo podle třídní dohody. Z těchto výrobků
pak v lekci vyberete ty, kterými se budete zabývat.
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• Výrobky vyhledejte společně s žáky ve škole. V tomto případě akci naplánujte
a uskutečněte před lekcí. Zajímavé bude přizvat na pomoc např. dospělého, který
má na starost provoz školy. Nezapomeňte, samozřejmě při dodržení hygienických
předpisů, zapátrat i v odpadkových koších – může to být zajímavá zkušenost
(zde je inspirační video).
• Výrobky k odložení připraví pedagog podle svého uvážení.
Jaké výrobky obstarat:
Při práci s odkládanými výrobky se setkáte se dvěma typy výrobků, tzv. rychlým
a pomalým odpadem:
• Rychlý odpad je ten, který hned po využití výrobků vyhazujeme (např. obaly od
potravin nebo nápojů, popsané papíry, obaly od hraček, slupka od banánu, starý
rohlík apod.). Zde se zabývejte tím, zda a jak je možné těmto odpadům předcházet.
• Pomalý odpad je výrobek, který již delší dobu používáme a už ho nepotřebujeme
nebo nemůžeme používat (starý nábytek, mobilní telefon, …). Zde se zabývejte
zejména tím, jak život výrobků prodloužit nebo jak nepotřebné výrobky využít jinak.
Pro lekci doporučujeme použít příklady rychlého i pomalého odpadu.

Popis lekce:

1. Co už víme
Zorientujte se s žáky prostřednictvím plakátu z první lekce, v jaké fázi výrobního cyklu se
nacházíte. Nahlédněte společně do osobního a třídního portfolia a zopakujte si zásady
odpovědného nakupování. Při opakování se inspirujte následujícími otázkami:
• Co všechno jste si z minulé lekce zapamatovali?
• Podařilo se vám něco z toho, co jste se dozvěděli, použít při opravdovém nákupu?
• Jaké zásady jste využili? Změnil se nějak váš přístup k nakupování?
Pokud ano, zaznamenejte si, co a jak jste změnili do osobního portfolia k minulé lekci.

2. Výrobky s příběhem
S pořízením trička nebo jakéhokoliv jiného předmětu nastává nová etapa příběhu,
a to jeho pokračování v domácnosti, v pokoji, ve skříni.
Jako úvod do tématu sdílejte příběhy výrobků, které přečkaly generace. Sdílení
zorganizujte podle toho, jakou formou jste předměty pro lekci vybrali, viz výše. Zda
jste vybrali 2–3 výrobky k prezentaci (pracujte společně se třídou) nebo práci ve
skupinách. Nechte žáky vyprávět příběhy výrobků. Součástí příběhů jsou odpovědi
na následující otázky:
• Proč jste si vybrali právě tyto výrobky?
• Co vše vedlo k tomu, že se dočkaly tak dlouhého věku?
Vyzvěte žáky, aby si během vyprávění příběhů zaznamenali vše, co vede
k prodloužení příběhu výrobků jak z praktického, tak z citového hlediska. Následuje
společné sdílení, ve kterém zapište možnosti, které žáci zaznamenali. Začněte tak
tvořit plakát Seznam možností, jak věci užívat a jak dát věcem druhý život. Tyto
informace budou inspirací pro další části lekce.
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3. Příběh trička pokračuje
V této části lekce žáci zmapují pomocí hry Dračí doupě, jak může pokračovat příběh
trička poté, co se dostane z obchodu do domácnosti. Na základě vyprávěného nebo
čteného příběhu s křižovatkami a s volbami možností sestaví žáci co nejdelší příběh
trička.
Pokračujte v práci ve funkčních skupinách. Do každé skupiny rozdejte PL Dračí
doupě. Každá skupina má také připraveny psací potřeby a papír A3, do kterého bude
postupně zaznamenávat cestu trička.
Průběh hry:
Před zahájením hry si skupina zvolí vypravěče příběhu a osobu či osoby, které budou
příběh trička během vyprávění zaznamenávat (zapisovatele/kresliče příběhu),
a domluví se, jakým způsobem příběh znázorní. Zapisovatel/kreslič zaznamenává
výběr možností a následně vybrané cesty. Žáci mohou tvořit jak psaný, tak kreslený
zápis. Je možné malovat mapu nebo jen zapisovat vybrané možnosti a doplnit je
obrázky. Žáci se také domluví na rozhodovacím mechanismu (hlasování, nejstarší má
pravdu apod.).
Žáci mohou vytvořit
příběh jiného výrobku
než trička.

Poté co je vše dohodnuto, vypravěč čte příběh trička. V klíčových bodech (rozcestích)
dává ostatním na výběr ze dvou možností, co se s tričkem může stát. V této fázi se
skupina musí shodnout na jednom ze dvou řešení, případně může vymyslet řešení
další. Nákres/y příběhu trička přidejte do třídního portfolia.
Následně sdílejte příběhy trička (jak obrázky, tak názory). Při sdílení se inspirujte
následujícími otázkami.
• Co vás na příběhu nejvíce zaujalo?
• Našli jste opravdu nejdelší cestu trička?
• Umíte si podobný příběh představit i u jiných výrobků?
Možnosti prodloužení života zaznamenejte do plakátu do třídního portfolia. Barevně
rozlište možnosti, kdy prodlužujeme život výrobku odpovědnou péčí a kdy dáváme
výrobku druhý život. Zdůvodněte si také, čím jsou jednotlivé možnosti ohleduplné
k přírodě. Diskutujte, zda tyto možnosti platí pro všechny výrobky. Tyto informace
budou žáky inspirovat v další části lekce.

4. Dejme věcem druhou šanci
Nyní se zaměřte na věci, které jsou připravené k odložení. Abychom co nejlépe
zužitkovali vše, co bylo do výrobku vloženo, budete hledat cesty, jak prodloužit
příběhy výrobků podobně jako u trička. U výrobků, kde tyto možnosti nenajdete,
budete hledat možnosti odpovědného odložení výrobku. S tím souvisí i hledání
možností, jak předcházet vzniku odpadu.
Než se pustíte do vlastní aktivity, odpovězte si se žáky na následující otázky:
• Co nás vede k odkládání výrobků?
• Proč je důležité stále zmenšovat množství směsného odpadu?
• Víte, jak často vyvážíte popelnice nebo kolik odpadu vyprodukuje jedna rodina
týdně?
• Je možné předejít odpadům už při pořízení výrobků?
Důvody předcházení odpadům by měly být zřejmé, ale můžete si je připomenout
prostřednictvím obrázků (Obrázky ke 3. lekci). Také si můžete představit,
kolik odpadu vyprodukuje rodina týdně a za jak dlouho bychom naplnili
např. třídu odpadky.
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Nejprve si společně projděte výrobky, které jsou připravené k odložení. Spočítejte je,
ať na konci můžete porovnat (a např. vypočítat) jaké procento z nich jste zachránili
před odložením do směsného odpadu.
Následně žákům vysvětlete rozdíl mezi pomalým a rychlým odpadem (viz výše)
a výrobky podle toho rozdělte. U výrobků, které mohou patřit do obou skupin, se
rozhodněte společně, kam je zařadíte.
Pracujte ve skupinách jako v předchozí části lekce. Rozložte odpady po třídě.
K jednotlivým odpadkům nebo skupinám odpadků hledejte možnosti, jak jim
předcházet nebo jak je dále využít. Pracujte metodou sněhové koule. Žáci
postupně obcházejí výrobky nebo skupiny výrobků připravené k odložení a navrhují
k nim možnosti dalšího využití. Pokud je další využití nenapadá, navrhnou jejich
odpovědné odložení, případně to, jak mohou takovému odpadu předejít (např. při
nákupu, případně už při výrobě). Jako inspiraci využijte plakát vytvořený v předchozí
části lekce.
Nápady žáci zaznamenávají na papír umístěný u výrobků nebo prostřednictvím
piktogramů z PL Další využití (již navržené obrázky mohou doplnit vlastními
piktogramy), které umisťují k jednotlivým výrobkům. K piktogramům popíší nebo
nakreslí svůj návrh. Skupiny postupně obejdou všechny výrobky. U výrobků, kde
už jsou zaznamenané nápady, zhodnotí to, co je již navrženo. Pokud souhlasí,
udělají k návrhu čárku nebo fajfku, pokud mají další nápad, dopíší ho nebo dokreslí.
Doporučujeme, aby každá skupina zapisovala tužkou/pastelkou jiné barvy, abyste
měli přehled při sdílení, kdo který nápad zapisoval a mohl ho správně vysvětlit.
První dva výrobky využijte jako příklad a společně si ukažte, jak lze o možnostech
přemýšlet. Vyberte 1 rychlý a 1 pomalý odpad a nahlas přemýšlejte:
1. příklad pro rychlý odpad: Z tohoto obalu by se dalo udělat…, ale vlastně by možná
bylo lepší, kdyby to v továrně zabalili do papíru místo do plastu. Anebo že bych si
příště koupil větší balení a nemusel bych vyhazovat tolik těch malých?
2. příklad pro pomalý odpad: viz příběh trička
Následně ukažte příklad společné dohody ve skupině. K 1. příkladu např.: Kupovat
věci, které využiju a nekazí se, ve velkém balení. Napište to na papír tak, aby se tam
vešlo něco dalšího, a vyzvěte žáky, ať udělají totéž s dalšími výrobky.
U rychlých odpadů se věnujte předcházení a odložení odpadu a inspirujte se
následujícími otázkami:
• Musely tyto odpadky opravdu vzniknout?
• Jaké jsou cesty, aby odpady nevznikly?
Dejte žákům prostor i pro navrhování zdánlivě nesmyslných nápadů, mohou být
dobrou inspirací pro diskuzi a případně pro nalezení netradičních řešení.

Spočítejte procento
výrobků, které jste
zachránili.

Poté co žáci obejdou všechny výrobky, společně zrekapitulujte všechny možnosti,
které byly u výrobků zaznamenány, a následně je sdílejte. Společně pak během
sdílení zaznamenejte, resp. doplňte do plakátu pro třídní portfolio nejzajímavější
možnosti pro prodloužení života výrobků, pro předcházení odpadům i pro jejich
odpovědné odložení. K jednotlivým možnostem zaznamenejte výrobky nebo skupiny
výrobků, kterých se tyto možnosti týkají.
Diskutujte o tom, jaké jsou přínosy navržených řešení pro přírodu, pro lidi i pro
ekonomiku. Zaznamenejte také, o kolik jste vašimi návrhy zmenšili množství
směsného odpadu a odpovězte si na otázku:
• Kolik výrobků musí skončit v koši, protože jste pro ně nenašli žádné uplatnění?
• Co takové zmenšení znamená pro životní prostředí?
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Nápadník, plakát
či reklamu lze
dopracovat ve
spolupráci s dalšími
učiteli v hodinách
výtvarné výchovy, IT
apod.

5. Nenecháme si to pro sebe
V předcházející části lekce žáci vymysleli spoustu zajímavých nápadů a zároveň mají
nyní mnoho informací o příběhu trička. Podělte se o získané informace s ostatními
a inspirujte je k tomu, aby přemýšleli o tom, co a proč nakupují a jak se o pořízené
výrobky starají. Proto se v této části s žáky zamyslete nad možnostmi z předchozí
části hodiny a nad tím, jak a jakým způsobem by bylo možné získané informace
sdílet a předat je spolužákům, rodičům, případně veřejnosti. Pokračujte v práci ve
skupinách. Nechte žáky navrhnout různé možnosti (informační kampaň, beseda,
uspořádání bazaru či swapu, zorganizování dílny apod.). Následně společně
diskutujte, které nápady jsou reálné a proč, a jak a kdy by se daly případně
prezentovat. Na základě diskuze vytvořte Nápadník akcí.
Realizace akce – bonusová aktivita.
Na naplánování akce a její propagaci bohužel v této lekci nezbývá čas, ale
doporučujeme s Nápadníkem akcí dále pracovat a některou akci realizovat. Přenechte
co nejvíce prostoru při plánování i realizaci žákům i s rizikem, že udělají chybu.
Protože chyba je nejlepší učitel. Realizace konkrétní akce a aktivní zapojení žáků jak
do plánování, tak do vlastního provedení akce, jim umožňuje získat sebevědomí
a samostatnost a víru v to, že je možné se aktivně zapojovat do veřejného života
a v budoucnu tak mohou měnit „svět“.
Plánování akce: Vyberte/odhlasujte 1 nápad, který společně nebo ve skupinách
podrobně rozplánujete a následně podle něj realizujete konkrétní akci (návod akcí viz
PL Plán akce obrázkový). Součástí plánu akce bude i návrh plakátu nebo reklamního
či rozhlasového spotu pro akci. Žáci tak mohou využít reklamní strategie z minulé
lekce pro propagaci dobré věci.

6. Příběh mého výrobku
Jako shrnutí si žák zapíše nebo zakreslí do osobního portfolia 1–3 odpovědi ke každé
z následujících otázek:
1. Napiš nebo nakresli, co konkrétního bys chtěl udělat s výrobkem, který jsi přinesl
nebo který tě zaujal.
2. Popiš akci, kterou bys někdy v budoucnu chtěl/a sám/sama realizovat.
3. Chtěl bys změnit něco v používání a odkládání věcí? Pokud ano, napiš jakým
způsobem. Pokud ne, napiš proč.
Zápisy žáků společně sdílejte na základě dobrovolnosti.
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II.

2×

stupeň ZŠ

45
min.

4. LEKCE:

Jak žijeme, jaký máme
životní styl
Cíle:
Žáci si uvědomují své spotřební zvyklosti a kriticky je hodnotí; plánují
svou „spotřební budoucnost“ nebo generují nápady.
Žáci hodnotí „dobré“ a „špatné“ aspekty spotřebních rozhodnutí, a to
z více hledisek (pro jedince, pro rodinu, společenství atd.)
Žáci dokáží popsat odlišnost svých vzorců chování od vzorců jiných lidí
například místně a časově vzdálených.
Žáci realizují drobné dlouhodobé změny v chování v souladu s principy
odpovědné spotřeby.
Žáci si vytváří vlastní principy volby mezi různými možnostmi
(např. hodnotově založené) a znají základní postupy hodnocení
environmentálních dopadů (ekologická stopa). Uvědomují si,
že spotřebu a kvalitu života lze oddělit.

Anotace:
Stěžejní částí lekce je uplatnění získaných poznatků v běžném životě (na úrovni
osobní či v rámci třídy či školy).
Žáci si v úvodu lekce zopakují nejdůležitější informace z příběhu výrobku, které
se dozvěděli během předchozích lekcí. Následně se seznámí s životními styly a ty
porovnají se způsoby života, které znají nebo které žijí. V lekci pracujeme s typologií
životních stylů nazvanou LOHAS (Lifestyle Of Health And Sustainability). Typologie
je nazvána podle prvního typu životního stylu. Vybrali jsme ji proto, že zohledňuje
péči o zdraví, životní prostředí, osobní rozvoj, trvale udržitelné chování, etiku
a sociální spravedlnost.

Spolupracujte s kolegy
z dalších předmětů
(informační technologie,
společenské vědy),
domluvte se, zda chcete
témata a myšlenky
dále rozvinout a jakým
směrem.

Žáci v lekci zrekapitulují svůj život, respektive to, co během života nakupují
a používají, a to formou koláže. Zamyslí se nad tím, které výrobky jsou pro ně
nejdůležitější a které by mohli ve svém životě postrádat. Svá zjištění porovnají
s typologií životních stylů. Zhodnotí svůj dosavadní životní styl a přemýšlí nad tím,
zda se chtějí posunout k více udržitelnému životnímu stylu, a případně jak toho
docílit. Následně naplánují konkrétní kroky k této změně. V rámci Shrnutí si odpoví na
otázky, co by chtěli měnit, pokud by byli vlivnými osobami.
Poznámka: V lekci budeme pracovat s navrhováním udržitelných opatření v osobní i třídní
rovině. Uvědomujeme si, že reflexe v obou rovinách může být pro žáky náročná a že na
práci v obou rovinách nemusí být dostatek času. Pro tuto lekci preferujeme práci s osobní
rovinou žáka. Zároveň necháváme volbu na pedagogovi, aby rozhodl podle třídního
nastavení a atmosféry ve třídě.
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Struktura lekce:
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1. Co už víme

20 min.

PL Pojmová mapa – odpovědné chování (do každé skupiny, rozstříhané
nebo 1× pro třídu ve větším formátu)
Výstupy třídního a osobního portfolia z předchozích lekcí.
Flip či větší papír, psací potřeby nebo provázky, lepidlo do každé skupiny

2. Životní styl
a jaký může být

10 min.

PL Životní styly (pro každého žáka nebo do skupin)

3. Jak jsem na
tom já

15 + 10 min.

PL Pádové otázky (pro každého žáka)
Papír A3 (pro každého žáka)
Pomůcky pro tvorbu koláže (časopisy, obrázky, psací potřeby, lepidla
a nůžky)

4. Jak jsme na tom
ve třídě/veškole

15 min.

PL Pádové otázky; Papír do skupin, psací potřeby.
PL Udržitelná pyramida spotřebitele; PL Dopis třídě

5. Co bych vzkázal
sám sobě?

10 min.

Obálka a dopisní papír nebo PL Dopis sobě (pro každého žáka)

6. Poselství „světu“

10 min.

Post-it, papíry, flipy, psací potřeby

Dohra – reflexe

Za měsíc (nebo
dle dohody)
1 vyučovací
hodina

Vyhodnocení vlastních či třídních kroků v dohodnutém časovém
termínu

Odborné podklady:
• Kvalita života
• Životní styl
• Odpovědné
spotřebitelské
chování
• Cirkulární ekonomika
Informace pro učitele:
• Koláž jako nástroj
sebereflexe
• Maslowova pyramida

Portfolio:
Třídní: Udržitelná opatření pro život ve třídě; poselství škole, městu, světu,
pojmová mapa.
Osobní: Koláž životního stylu, osobní plány pro udržitelnější život.

Před lekcí:
• Připravte si všechny výstupy třídního a osobního portfolia, které jste až doposud se
žáky vytvořili.
• Koláž pro 3. aktivitu, Jak jsem na tom já je možné kvůli úspoře času vytvořit s žáky
před lekcí. Požádejte o spolupráci kolegu/kolegyni, kteří mají v hodinách možnost
pracovat se sebereflexí nebo výtvarnými technikami.

Popis lekce:

1. Co už víme
Pro práci v této lekci je nezbytné si připomenout vše, co se žáci o výrobním cyklu
a odpovědném spotřebitelském chování dozvěděli. Informace si žáci připomenou ve
skupinách, kde budou sestavovat pojmovou mapu. Na pomoc si vezměte výstupy
osobního i třídního portfolia.
Při sestavování pojmové mapy se zaměřte:
1. na to, proč je důležité se jako spotřebitel chovat odpovědně – co to přináší nám, naší
rodině, našemu okolí a Zemi.
2. na propojenost všech účastníků a vstupů a výstupů v příběhu výrobku – lidí, přírody
a ekonomiky.
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Rozdělte žáky do skupin a rozdejte do každé skupiny nastříhaný PL Pojmová mapa –
odpovědné chování. V případě potřeby můžete množství pojmů redukovat a tím
aktivitu přizpůsobit věku a schopnostem žáků. Pojmovou mapu tvoří každá skupina na
vlastní flip nebo velký papír. Pojmy v PL mohou žáci doplnit pojmy vlastními. Nechte
žáky dokreslovat a dopisovat vlastní propojení a souvislosti.
Poznámka: Příklad pro práci s pojmovou mapou: Při výběru slov: Používání
výrobků, Péče o výrobky a Ohleduplné. Šipky mezi pojmy vedou od Používání
výrobku k Péči o výrobky. Vedle pojmu používání může být doplněna poznámka, že se
tričko pere, jen když je to nutné a ohleduplně se užívá. Ohleduplné je umístěno vedle šipky
a je zde dopsáno, že pokud se pečuje o výrobky, je to ohleduplné k přírodě (tričko déle
vydrží) a k lidem, kteří ho vyrobili, protože si vážíme jejich práce.
Vytvořte živou
pojmovou mapu
pomocí provázků a žáků.
Každý žák dostane
některý z pojmů
a postupně se budou
propojovat s ostatními.
Vytvořte „páteř“,
postupně se hlásí žáci
a vysvětlují, s kým mají
největší souvislost
a jakou. Následně se
propojí provázkem.
Důležitost propojení
může být znázorněna
různými barvami nebo
různou tloušťkou
provázků.

V pojmové mapě je barevně odlišen nadpis Výrobní cyklus a fáze výrobního cyklu.
Doporučujeme s těmito pojmy začít a společně se žáky je sestavit jako páteř pojmové
mapy. Fáze výrobního cyklu je možné sestavit do řady nebo do kruhu. Zde se nabízí
možnost práce s informacemi o lineární a cirkulární ekonomice. Pojmové mapy
sdílejte, např. jejich položením vedle sebe a hledáním shod a rozdílů.
Poznámka: V následujících částech lekce zvažte dle schopností a věku žáků do jaké
hloubky chcete pracovat s kategoriemi životních stylů. Lze použít i příběh pro I. stupeň
PL Návštěva u příbuzných – kde jsou zmíněny 2 životní styly.

2. Co je to životní styl a jaký může být
V následující části se s žáky zamyslete nad tím, k čemu vám získané informace mohou
být dobré, k čemu je v běžném životě lze využít. Navažte na rozdíly v pojmových
mapách z úvodní části lekce a na to, že rozdíly mohou vyplývat z různých
životních stylů.
Zaměřte se na pojem životní styl a rozeberte ho metodou brainstormingu. Po
zapsání všech nápadů k pojmu životní styl diskutujte a diskuzi směřujte ke stanovení
definice životního stylu. V rámci diskuze se zabývejte i životními styly v různých
částech světa nebo historickým porovnáním s životním stylem rodičů a prarodičů.
Vyzvěte žáky, aby si samostatně nebo ve dvojicích vytvořili definici životního stylu
a zapsali si ji do osobního portfolia. Pro porovnání jim rozdejte nebo promítněte
definici životního stylu viz PL Definice životního stylu. Žáci definici porovnají
a upraví nebo doplní.
Po diskuzi odpovězte na následující otázky:
• Existuje jen jeden životní styl nebo jich může být více?
• Podle čeho životní styly dělíme?

3. Jak jsem na tom já
V této části lekce se zaměříme na sebereflexi žáků. Žáci si uvědomí, co je pro jejich
život nejdůležitější, které věci a které osoby. Žáci budou odpovídat na připravené
pádové otázky – 1. strana PL Pádové otázky (PL bude součástí osobního portfolia),
které jim pomohou celým procesem sebereflexe projít. Odpovědi na otázky žáci
zaznamenávají formou jednoduché koláže (Koláž jako nástroj sebereflexe). Dejte
žákům možnost si na otázky odpovědět písemně a pak teprve tvořit koláž, nebo je
nechte rovnou tvořit koláž. Volbu nechte na nich dle jejich potřeb a osobnostního
typu. Pokud nemáte dostatek obrázků nebo časopisů pro koláž, nahraďte obrázky
psaním a kreslením.
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Zkuste se žáky ke
každému životnímu
stylu najít významnou
nebo známou
osobnost (sportovce,
vědce, herce, regionální
osobnost apod.),
která by mohla být
reprezentantem daného
životního stylu. Nechte
žáky zdůvodnit výběr
osobnosti. Pracujte
s odhadem nebo
výraznými mediálními
rysy, upozorněte na
rizika, že realita může
být odlišná (kdo bude
mít zájem může bádat
do hloubky ve volném
čase).

Po sestavení nebo v průběhu tvorby koláže si žáci barevně vyznačí věci, které jsou pro
ně nezbytné (bez kterých nemohou být) a doplní si důvod, proč tomu tak je. Jinou
barvou si označí věci, které by mít vlastně nemuseli (bez kterých by se obešli). Dále
mohou označit věci, které by mohli s někým sdílet, které by si mohli půjčovat apod.
Inspirujte se Udržitelnou pyramidou spotřebitele z 2. lekce. Povídejte si o přínosech
a bariérách těchto možností. Zde je možné pracovat s Maslowovou pyramidou
a diskutovat o potřebách, které je k pořizování a užívání věcí vedou.
Nyní mají žáci dostatek informací k tomu, aby vyhodnotili vlastní životní styl
a porovnali ho s možnostmi, které nabízí systém LOHAS. Pro toto porovnání využijte
pohybovou aktivitu „5 rohů“. Popisy jednotlivých životních stylů (PL Životní styly)
vyvěste ve třídě na 5 míst („5 rohů“). Dejte žákům čas na to, aby prošli jednotlivá
stanoviště a seznámili se s jednotlivými životními styly.
Poté co si žáci přečtou popis životních stylů, mají za úkol vyhodnotit vlastní koláž,
porovnat ji s nabízenými životními styly a stoupnout si k označení, které mu se
nejvíce blíží. Vyzvěte žáky, aby svá zjištění sdíleli. Pro navození větší otevřenosti ve
sdílení (záleží na naladění třídy a na vás) můžete sdílet „své osobní“ pojetí životního
stylu. Dbejte v této osobní rovině na bezpečnou diskuzi. Diskutujte také o tom, jak se
životní styly mohou prolínat i o tom, jak si životní styl volíme – velice často intuitivně,
nicméně ho můžeme volit nebo měnit vědomě.
Po společné diskuzi žáci zapíší odpovědi na otázky na 2. stranu PL Pádové otázky.
• Zamysli se, kterému životnímu stylu z našich příběhů se blížíš více?
• Zamysli se, proč to tak je?
• Chtěl/a bys, aby se tvůj životní styl v dospělosti něčím lišil od toho dnešního? Čím?

Vyzvěte žáky, aby
sestavili (podobně
jako v 2. lekci) svou
vlastní aktuální
pyramidu odpovědného
spotřebitele.

Protože se jedná o osobní rovinu, nechte výsledky sdílet pouze žáky, kteří chtějí.

4. Jak jsme na tom ve třídě/ve škole
Protože jsme se třídnímu životu věnovali už v minulé lekci, je možné tuto část
z časových důvodů vynechat nebo zařadit do některé z dalších hodin.
Podobným způsobem jako v předcházející části lekce zjistěte potřeby žáků v rámci
třídy/školy. Obdobně odpovězte na otázky PL Pádové otázky.

V rámci zlepšení se
můžete bavit o tom, jak
pracovat s pomůckami,
učebnicemi nebo
nábytkem.

Pracujte společně a odpovědi na otázky zapisujte na flip nebo na tabuli. Pro práci
se třídou můžete vybrat jen některé otázky. Svá zjištění vztáhněte k PL Udržitelná
pyramida spotřebitele, kterou jste vytvořili v 2. lekci. Vyhodnoťte, co v rámci třídy
či školy již teď pro udržitelnost děláte, a hledejte, co byste ještě mohli v rámci třídy
či školy vylepšit. Naplánujte konkrétní akci nebo opatření. Naplánujte kroky, jak tuto
změnu chcete uskutečnit (vytvořte podobný plán pro změnu, jako jste tvořili ve
3. lekci pro akci). Pokud se rozhodnete něco zlepšovat, je důležité si stanovit termín,
kdy zkontrolujete, zda se vám daří naplánované úkoly plnit.

5. Co bych vzkázal sám sobě?
V této části se žáci zaměří na vyhodnocení vlastního chování a návyků a na hledání
zlepšení v osobním životě. Žáci napíší dopis sami sobě PL Dopis sobě, ve kterém si
odpoví na následující otázky:
• Co se mi daří dělat udržitelně/odpovědně a chci to dále dodržovat?
• V čem se chci posunout dopředu, co chci změnit.
• Jak toho chci dosáhnout? Napiš 3 konkrétní kroky.
Při psaní dopisu žáci pracují se svými osobními portfolii, kde mají z předchozích lekcí
některé plány či nápady zaznamenány a mohou z nich čerpat.
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Žáci mohou do svého dopisu napsat i zdánlivé maličkosti nebo pouze jednu drobnou
věc. Důležité je, aby si zapsali 3 konkrétní kroky, jak chtějí plánovanou změnu provést.
Domluvte se společně, kam vaše dopisy uložíte a konkrétní termín, kdy se k dopisům
společně vrátíte a zhodnotíte, jak se změny povedly nebo nepovedly uskutečnit. Není
důležité, aby se změna vydařila, ale aby se o ni žáci pokusili a byli schopni zhodnotit,
co se podařilo, co ne a proč. Pokud se nedařilo, je důležité vyhodnotit, jak svůj plán
pozměnit nebo přehodnotit, ukázal-li se jako nereálný.

6. Poselství „světu“
Aktivitu Poselství
světu lze uskutečnit
on-line. Např. vytvořit
online nástěnku (např.
v aplikaci Padlet), na
kterou budou žáci
umisťovat vzkazy pod
vybranou identitou
(např.: jsem youtuber
a natočil bych sérii
videí o mladých lidech,
kteří rádi nosí věci po
babičce).

S těmito vzkazy je
možné pracovat i dále,
např. v dalších hodinách
nebo ve spolupráci
s kolegy (výtvarná
výchova, pracovní
činnosti, informační
technologie) a vytvořit
z nich poselství. Nápady
lze také dále diskutovat,
např. s vedením školy
nebo představiteli obce
či města.

V předcházející části lekce žáci zaznamenali poselství sami sobě. Je možné, že pro ně
některé změny budou těžké a potřebovali by, aby se změnily i věci, které žáci sami
ovlivnit nemohou. Proto jsme zařadili následující aktivitu, ve které se žáci převtělí do
osobností (viz nabídka níže) a budou psát a sdílet návrhy toho, co by chtěli změnit,
pokud by měli tu možnost.
Poznámka: Z nabízených možností níže vyberte ty, které vám přijdou pro třídu
nejefektivnější a které z časového hlediska stihnete.
Vyzvěte žáky, aby si představili, že se ocitli v pozici osob z nabídky níže, a zamysleli se
nad tím co, by chtěli změnit, pokud by měli možnosti dané osoby.
Co bych změnil, kdybych
1. byl/a rodičem
2. byl/a ředitelem školy
3. byl/a starostou obce/hejtmanem města…
4. byl/a prezidentem
5. byl/a influencerem
6. byl/a milionář/ka
7. byl/a hollywoodská hvězda
Své nápady žáci zapíší a budou je sdílet na společné nástěnce nebo flipu (sdílet
mohou anonymně nebo s podpisem). Rozdejte žákům lepíky (post-it) nebo malé
papírky a vyzvěte, aby na ně zapsali:
1. do koho se převtělili,
2. své návrhy a doporučení na změny.
Papírky pak umístěte na společný plakát/nástěnku nápadů nebo na společné
poselství. Pokud se žáci budou vtělovat do různých osob, vyhraďte na flipu určitou
část pro danou osobu nebo odpovědi barevně odlište (barevné tužky nebo barevný
papír). I tento výstup sdílejte společně s třídním portfoliem.
Dejte žákům čas, aby si poselství přečetli, a diskutujte o tom, která doporučení jim
přijdou zajímavá, která se dají uskutečnit hned, která později…
Dohra – reflexe: Vyhodnocení vlastních či třídních opatření v dohodnutém časovém
termínu – např. za měsíc.
Stanovte si s žáky termín, kdy se vrátíte k předsevzetím, která dnes zapsali do dopisů.
Ideální je měsíc, kdy žáci ještě úplně nezapomenou, co dělali, a zároveň mají čas něco
změnit/vyzkoušet. Předsevzetí pak společně vyhodnoťte a domluvte se, jak s nimi
budete dále nakládat. Hodnocení může proběhnout v rámci třídnické hodiny. Na
této schůzce lze také zhodnotit akci, kterou jste si naplánovali ve 3. lekci, a můžete se
vrátit i k dalším nápadům, které během lekcí vznikly a chtěli byste je realizovat.
Pokud potřebujete metodickou nebo praktickou podporu pro vyhodnocení změn
na závěr projektu nebo s pokračováním práce v projektu zapojte se do aktivit
programu Ekoškola: www.ekoskola.cz
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Metodické listy pro téma
Odpovědná spotřeba

SŠ
Věk žáků:

15–19
let

Úvod
Rozsah a realizace lekcí
Téma odpovědné spotřeby je rozloženo do 4 dvouhodinových
(2× 45 min.) lekcí. Lekce by měly být realizovány s odstupem
maximálně 1 měsíc, aby žáci mohli navázat na to, co se předcházející
lekci dozvěděli. Protože nedílnou součástí lekcí jsou zážitkové aktivity
a diskuze, může se stát, že bude potřeba pro lekce větší časová dotace,
např. 3 vyučovací hodiny. Pokud chcete dát žákům dostatečný prostor
pro prožitek, doporučujeme lekce naplánovat jako projektové bloky.

Vztah metodických listů a RVP
V tomto dokumentu najdete přehled propojení metodických listů se závazným
kurikulem (Rámcové vzdělávací programy), a to na úrovni jednotlivých očekávaných
výstupů. Záměrem je usnadnit zařazení lekcí do výuky v souladu s RVP, respektive ŠVP.

Tipy pro pedagogy
Naplánování lekcí do výuky:
Téma odpovědné spotřeby je obsáhlé a může se stát celoročním tématem, protože
ho lze propojit s tématy, která obsahuje ŠVP. Před začátkem školního roku si
naplánujte rozložení lekcí do výuky. Protože se jedná o delší projekt, bude přínosné
domluvit se na spolupráci s kolegy. Nabídnete jim náplň či inspiraci do hodin a oni
vám na oplátku mohou pomoci s přípravou nebo s dokončením materiálů pro lekce –
viz popis lekcí. Domluvte se s vedením školy případně koordinátorem/kou EVVO
a začleňte lekce i do ročního plánu EVVO.
Portfolio
Máme ověřeno z praxe, že tvorba portfolia je pro žáky velice přínosná. Žákům
umožňuje si informace lépe osvojit a následně snáze zopakovat a také porovnat
dosavadní myšlenky a vyhodnotit případné plánované změny. Domluvte se s žáky,
jakou formou budete portfolia tvořit, zda formou plakátu nebo např. formou
elektronické prezentace, kterou uveřejníte na webu. Doporučujeme do tvorby
portfolia co nejvíce zapojit žáky, což je může více motivovat k opravdovému zapojení
do lekcí. Portfolio zároveň dává možnost zajímavou formou prezentovat vaši práci.
Skupinová práce s rozdělením rolí ve skupině
V lekcích se často pracuje ve skupinách, protože skupinová práce umožňuje
vyrovnané zapojování všech žáků, využití jejich rozdílných dovedností a schopností.
Zároveň rozvíjí spolupráci a komunikaci mezi žáky a umožňuje hledání kompromisu
či dohody při řešení problémů. Doporučujeme pro tuto práci vytvořit v rámci třídy
heterogenní skupiny, kde se žáci budou doplňovat svými schopnostmi. Podrobnější
popis metody najdete zde.
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1. LEKCE:

SŠ

2×

Příběh trička

45

Cíle:

min.

Žák vyjmenuje a popíše průběh jednotlivých fází výrobního cyklu
včetně pozitivních a negativních environmentálních dopadů.
Žák vysvětlí důsledky environmentálních dopadů výrobního cyklu
trička na životní prostředí, ekonomiku a lidi ve výrobním řetězci (lokální
produkce, spravedlivý obchod, důstojné pracovní podmínky atp).
Žák navrhne a popíše změny (které snižují negativní dopady na životní
prostředí, na lidi a na ekonomiku) ve výrobním cyklu trička a vysvětlí
důvody a dopady těchto změn.
Žák popíše, jakou roli v rámci výrobního cyklu hraje on sám, a navrhne,
zda a jak může výrobní cyklus ovlivnit.
Žák dokáže diskutovat o pozitivech a negativech mezinárodního
obchodu a globalizace.

Anotace:
Prostřednictvím dramatizační hry nebo porovnáním vlastních odhadů s informacemi
z textu a videí se žáci seznámí s výrobním cyklem bavlněného trička, resp. oblečení,
a s dopady výrobního cyklu na přírodu, lidi a na jejich zisky. Vyhodnotí pozitivní
i negativní environmentální dopady a uvedou k nim konkrétní příklady. Na základě
získaných informací navrhnou environmentálně odpovědná řešení, zdůvodní je
a budou hledat způsoby, jak tato řešení uvést do praxe. Uvědomí si, kdo ovlivňuje
jednotlivé fáze výroby. Navrhnou, zda a případně jak, resp. v jaké fázi, mohou sami
výrobní cyklus ovlivnit. Zohlední také možné překážky těchto řešení. Na závěr sestaví
environmentálně nejšetrnější cyklus výrobku dle vlastních představ.

Struktura lekce:
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1. Co vše vím o svém
tričku

10 min.

Úvodní video
PL Úvodní otázky (pro každého žáka)
Obrázky k 1. lekci (tisk dle vlastních možností a potřeby)
Ukázky materiálů je potřeba zajistit z vlastních zdrojů

2. Od semínka
k tričku a ještě dál
(dramatizační hra
nebo práce s videi)

35 min.
Pro práci s videi
Pro dramatizaci
(10 min. příprava
+ 25 min. vlastní
hra)

· Pro dramatizaci: PL Scénář Od semínka k tričku a ještě dál (podle
potřeby dle ztvárněných rolí); PL Texty pro expertní skupiny (podle
potřeb pro skupiny expertů)
Pomůcky pro dramatizační hru
· Pro práci s videi: internetové připojení, PC, tablet nebo telefon do
skupiny – dle možností školy, třídy a pedagoga; videa
Papíry většího formátu (pro každou skupinu) a psací potřeby na
poznámky a návrhy

3. Sestavení příběhu
trička, oblíbeného
výrobku (výrobního
cyklu)

25 min.

PL Výrobní cyklus velký (1× pro třídu nebo do každé skupiny podle
výběru varianty tvorby plakátu)
PL Výrobní cyklus malý (dle potřeby)
Pomůcky pro tvorbu třídního portfolia
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4. Příběh trička, jak ho
vidím já

Odborné podklady:
• Kvalita života
• Odpovědné
spotřebitelské
chování
• Planetární limity
• Ekonomika
• Cirkulární ekonomika
• Životní cyklus
výrobků

20 min.

PL Skládačka trička rozstříhaná pro každého žáka, pokud se
rozhodnete ji použít; Osobní portfolio

Portfolio:
Třídní: Plakát výrobního cyklu doplněný piktogramy pozitivních a negativních
dopadů výroby trička a environmentálně odpovědnými řešeními.
Osobní: Skládačka trička nebo vlastnoruční nákres či schéma a vyplněný
PL Úvodní otázky.

Před lekcí:
• Promyslete způsob práce s osobním portfoliem a promyslete kam umístíte
třídní portfolio.
• Vyzvěte žáky, aby si vzali na sebe nebo přinesli do školy své nej- (-oblíbenější,
-zajímavější, -udržitelnější, -starší, …) tričko. Tričko by mělo mít čitelnou cedulku
nebo by měli žáci vědět něco o jeho původu.
• Pro plánovaný průzkum ve třídě požádejte žáky, aby si spočítali, kolik mají doma
triček. Tyto informace využijete v průběhu hodiny pro představu (nad)produkce
textilního průmyslu.
• Pokud pro lekci zvolíte dramatizační hru (popis viz 1. lekce pro II. st. ZŠ),
doporučujeme přípravu dramatizace provést již před lekcí. Zejména vybrat herce
a rozdat žákům texty scénáře i expertních skupin.
• K lekci je možné zhlédnout následující videa v anglickém jazyce.
Poznámka: PL Co všechno vím o svém tričku obsahuje i kolonku pro oblíbený výrobek.
Rozhodněte se podle vyspělosti žáků, zda chcete v hodině pracovat pouze s výrobním
cyklem trička, nebo využít i jiný výrobek. Příklady najdete v odborných materiálech pro
učitele. V lekci je možné pracovat s oběma variantami.

Vaše poznámky na
tabuli si vyfoťte
a využijte pro
porovnání na konci
4. lekce. Vyhodnotíte tak,
zda a jaký dopad měla
realizace všech lekcí na
postoje a chování žáků.

Popis lekce:
Na úvod lekce si pusťte video, které slouží k zamyšlení, proč se tématem zabývat.
Úvodní video: Can fashion be sustainable? (Může být móda udržitelná? 2:52)
Poznámka: U videí uvádíme vždy čas trvání videa.
Na video navažte brainstormingem, který poslouží k rozvinutí tématu. Vyzvěte
žáky k brainstormingu na téma (ne)udržitelná móda. Ujasněte si se žáky pravidla
brainstormingu a všechno, co během brainstormingu zazní, zapisujte na tabuli.
Informace zapsané na tabuli budou žáky inspirovat v dalších částech lekce.

1. Co vše vím o svém tričku
Následuje část, kde žáci budou zjišťovat, co vědí o konkrétním tričku (např. o tom
co mají na sobě) a co by se o něm ještě chtěli dozvědět. K tomu jim pomůže
PL Co všechno vím o svém tričku, který bude součástí osobního portfolia. Rozdejte
žákům PL Co všechno vím o svém tričku a dejte jim čas na vyplnění tabulky
a zodpovězení otázek.
Následně odpovědi sdílejte ve třídě. Odpovědi v PL poslouží žákům k vyhodnocení,
co nového se dozvěděli v závěru lekce. Během sdílení vyhodnoťte, co žáci o tričku
znají dobře a na které otázky bude potřeba najít během lekce odpovědi. Otázky,
na které chcete najít odpovědi, zapište na flip nebo na tabuli, abyste na konci lekce
mohli vyhodnotit, zda se žáci dozvěděli to, co potřebovali.
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2. Od semínka k tričku a ještě dál
(dramatizační hra nebo práce s videi)

V této části žáci zmapují jednotlivé fáze výrobního cyklu trička, odhalí co nejvíce
dopadů dané fáze na životní prostředí, lidi a ekonomiku a vysvětlí jaké důsledky
tyto dopady mají. Vyhodnotí, která řešení dané fáze výroby jsou environmentálně
odpovědná a která ne. Následně budou hledat environmentálně odpovědné varianty
pro výrobu trička.
Pro odhalení výrobního cyklu trička, resp. oblečení, nabízíme dvě varianty.
Varianty
A) prostřednictvím prožitku během dramatizační hry (popis najdete v ML 1. lekce
Cesta trička II. st. ZŠ)
B) prostřednictvím kritického hodnocení informací z videí, z předložených textů
a z internetu, které žáci porovnají s vlastními znalostmi a odhady. Varianta B
probíhá ve skupinách.
Role ve skupině
mohou být následující:
vyhledávač informací,
koordinátor informací,
zapisovatel, ilustrátor,
editor apod.). Správným
rozdělením rolí docílíte
zapojení většího počtu
žáků do aktivity. Zároveň
posílíte jejich silné
stránky.

Než začnete práci ve skupinách, pusťte si video, které stručně představí výrobní
cyklus oblečení. The Secret Lives of Our Clothes (Tajný život oblečení – jeans, 9:37,
stačí promítnout 6 minut).
Po zhlédnutí videa se s žáky vraťte k jejich odhadům výrobního cyklu
v PL Co všechno vím o svém tričku a společně se shodněte na fázích výrobního
cyklu: Pěstování; Sklizeň; Předení, tkaní a barvení; Šití triček; Pořízení triček
a používání; Odložení trička; Doprava (tato fáze může být zařazena na různá místa
v rámci cyklu).
Rozdělte žáky do skupin. Pro aktivitu je důležité rozdělit žáky do funkčních skupin.
Dobře rozdělené role v týmu umožní efektivní práci.
Počet skupin odpovídá fázím výrobního cyklu, viz výše. Každá skupina se bude
věnovat všem environmentálním dopadům (na životní prostředí, lidi i ekonomiku)
pro danou fázi výrobního cyklu.
Seznamte žáky s aktivitou. Nejprve budou pracovat s odhady, které následně
porovnají s informacemi z různých zdrojů. Výsledkem práce bude plakát ke konkrétní
fázi výroby (podrobnosti viz níže).
Nejprve nechte žáky v rychlosti odhadnout a zaznamenat, co se v rámci dané fáze
děje. K odhadnutí situace mohou pomoci následující otázky.
1. Odhadněte, kde a jak daná fáze probíhá: jaké přírodní zdroje a osoby se na ní podílí
a jak?
2. Odhadněte, jaká jsou největší rizika a největší přínosy zmíněného průběhu
z environmentálního (pro přírodu), sociálního (pro lidi) a z ekonomického (pro
zisky) hlediska?
Nyní rozdejte do skupin texty PL Expertní skupiny, zprostředkujte žákům odkazy na
videa (viz níže) a vyzvěte je, ať se nejdříve podívají na videa, pak si dohledají potřebné
informace ke své výrobní fázi v textech, případně na internetu. Informace mají
zpracovat na poster (A3, balicí papír apod.) dle následující osnovy:
1. Najděte nejběžnější možnosti (varianty), jak a kde daná fáze výroby probíhá.
2. Zaznamenejte dopady včetně jejich důsledků, které v dané fázi mohou nastat ve
všech 3 pilířích (environmentálním, sociálním a ekonomickém). Označte dopady
pozitivní a negativní.
3. Zaznamenejte, které osoby jsou pro danou fázi výroby nejdůležitější, které ji
nejvíce ovlivňují.
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4. Navrhněte ve skupině environmentálně odpovědná řešení, která eliminují
negativní dopady výroby.
5. Shodněte se ve skupině na výběru řešení a svůj výběr zdůvodněte.
Osnovu žákům napište na tabuli nebo promítněte, aby podle ní mohli pracovat. Při
tvorbě plakátu, žáci přemýšlejí nad tím, jak budou výstup prezentovat.
Videa pro pracovní skupiny – dle fází výroby
Pěstování, Sklizeň (2:32)
Ruční sběr a rizika (1:56)
Předení, tkaní a barvení (1:33)
Šití triček (6:21)
Dětská práce a pracovní podmínky (4:39)
Pořízení triček a používání, Odložení trička – fast fashion(část do 4:50, pokračování
do další lekce)
Doprava (1:37)
Lidé, kteří se podílejí na výrobě (1:40)

3. Sestavení příběhu trička, oblíbeného
výrobku
V této části lekce budou žáci postupně prezentovat své výstupy a tím sestavovat
výrobní cyklus trička.
Domluvte si pravidla pro představení jednotlivých fází výroby: čas na prezentaci,
čas na doplňující otázky, čas na diskuzi.
Plakáty umisťujte vedle sebe nebo do kruhu viz Cirkulární ekonomika.
Do plakátu mohou být následně doplněny informace z diskuze po prezentaci.
Na závěr společně sestavte z možností, které žáci navrhli, co nejodpovědnější výrobní
cyklus bavlněného trička. Při jeho sestavování se inspirujte následujícími otázkami.
• Jsou tato řešení realizovatelná v kontextu celého výrobního cyklu?
Za jakých podmínek?
• Jaké jsou bariéry, které uplatnění těchto řešení brání? Je možné je odstranit nebo
minimalizovat a jak?
Při sestavování odpovědného výrobního cyklu bude nezbytné se dohodnout na tom,
které řešení upřednostnit. Dohodněte se s žáky na způsobu, jakým budete o výběru
rozhodovat (hlasování apod.). Zamyslete se také nad nemateriálními dopady
jednotlivých řešení.

Propočítejte, kolik
triček vlastní celá
škola, město, stát…,
viz video, zamyslete
se, jak jste na tom jako
třída s množstvím
používaného textilu.
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Po sdílení je možné pustit ještě video Jak může vaše tričko něco změnit (How Your
T-Shirt Can Make a Difference, 1:50), které shrnuje informace opět z jiného
úhlu pohledu.
Zde je možné se zamyslet nad počtem triček, které každý ze třídy vlastní. Spočítejte,
kolik vlastní celá třída triček. Podle atmosféry sečtěte trička tajně (vhozením čísel
do nádoby) nebo společně sdílejte, např.: Vytvořte skupiny podle počtu triček a ty
pak společně sečtěte. Zamyslete se nad počtem v souvislostech s předchozími
informacemi. Myšlenky sdílejte, pokud nechcete sdílet, využijte je v závěrečné
části lekce.

4. Příběh trička, jak ho vidím já
V této fázi lekce se vraťte k PL Úvodní otázky a k informacím, které jste si v úvodu
lekce zaznamenali. Žáci si znovu projdou PL Úvodní otázky a doplní si (ideálně jinou
barvou), co nového se během lekce o tričku dozvěděli. Zároveň vyhodnoťte, zda jste
našli všechny odpovědi, které jste potřebovali.
V této části žáci zohlední osobní preference, které se nemusí shodovat s třídními.
Je možné využít PL Skládačka trička (lze ji rozstříhat a sestavit, vybarvit, popsat
apod.) nebo žáci mohou nakreslit svou vlastní variantu.
1. Jak by podle mne měl vypadat environmentálně odpovědný výrobní cyklus trička.
Nakresli nebo napiš. Nezapomeň na zdůvodnění vybraných postupů.
2. Jaké jsou podle mne zásadní dopady výroby trička?
Vyzvěte žáky, aby se
pokusili sestavit si
nebo najít výrobní
cyklus jiného výrobku
než trička. Např. jako
dobrovolný domácí úkol.

3. Znám ze svého okolí příklady odpovědné výroby trička nebo některé z fází
jeho výroby?
4. Chtěl/a nebo mohl/a bych já sám/sama nějak ovlivnit výrobní cyklus trička,
kdybych měl/a tu možnost? Jak bych to udělal/a? Napište 1–3 konkrétní nápady
i s návrhem, jak to udělat.
5. Můžete ovlivnit vaším přístupem lidi v jiné části světa? Napiš konkrétní příklad
z oblasti oblékání a módy.
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2. LEKCE:

SŠ

2×

45
min.

Jak a proč si pořizujeme věci
Cíle:
Žák popíše možnosti odpovědného pořizování věcí.
Žák zná kritéria, podle kterých výrobky lidé odpovědně nakupují,
a umí vysvětlit přínosy a negativa odpovědného nakupování.
Žák samostatně vyhledá informace o pořizovaném výrobku.
Zná možnosti, kde informace najde, a umí si ověřit jejich správnost.
Žák rozpozná přínosy a rizika reklamy. Vyjmenuje možnosti, jak se
rizikům reklamy bránit.
Žák dokáže vyhodnotit svou vlastní roli ve spotřebitelském řetězci
a přijmout opatření, která povedou k odpovědnějšímu pořizování
výrobků, případně udržet a posílit stávající návyky a chování.

Anotace:
V této lekci budou žáci pátrat po způsobech pořizování věcí, budou odhalovat,
jak probíhá odpovědné nakupování (nejběžnější způsob pořizování věcí), a odhalí
principy reklamy, její pozitiva a negativa a navrhnou, jak se reklamním útokům bránit.
Lekce začíná hrou na reklamní agenturu. Žáci budou tvořit reklamní kampaň
a tím odhalovat reklamní strategie. Následně se žáci budou věnovat nakupování
a metodou brainwritingu odhalí různé způsoby nakupování a vyhodnotí, která
kritéria je potřeba zohlednit při odpovědném nakupování.
V závěru lekce budou žáci hledat další způsoby pořizování výrobků a krátkým
průzkumem ve třídě zjistí, které způsoby pořizování výrobků se používají nejčastěji.
Také porovnají, které způsoby pořizování jsou environmentálně nejodpovědnější
a zda je možné jimi nahradit nakupování. Na základě získaných informací posoudí,
zda mohou změnit vlastní zvyky a pořizovat výrobky environmentálně odpovědněji.

Struktura lekce:
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1. Co už víme

10 min.

PL Cenovka šablona

2. Reklamní agentura

35 min.

PL Zadání reklamní kampaně A B C (podle počtu skupin,
do 1 skupiny 1 verze)
PL Návod pro plánování kampaně (do každé skupiny)
PL Otázky k reklamní kampani (pro každého žáka nebo
do skupiny, je možné promítnout)
PL Reklama a její působení
Pomůcky pro tvorbu třídního portfolia
List A4 nebo osobní portfolio na poznámky

3. Jak mohu získat to, co
potřebuji?

10 min.

PL Udržitelná pyramida
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4. Jak nakupujeme: Jaká kritéria
a jaké cesty využíváme při
nákupu výrobků

25 min.

PL Brainwriting
PL Ekoznačky
PL Fáze nákupu

5. Můj nákup/moje pořizování

10 min.

Osobní portfolio

Odborné podklady:
• Rizika spojená
s reklamou
• Ekoznačení v ČR
• Udržitelné oblečení
• Spotřební zboží
a udržitelnost
• Udržitelná strava
Informace pro učitele:
• Marketing a reklama
• Reklama a její
působení
• Maslowova pyramida

Portfolio:
Třídní: Návrhy (A3 nebo flip) marketingové kampaně, případně videoklip. Plakát Jak
nakupujeme doplněný reklamní strategií a způsoby obrany proti reklamnímu tlaku.
Plakát Jak pořizujeme výrobky.
Osobní: Cenovka pro odpovědný nákup trička. Můj odpovědný nákup – psaný nebo
obrázkový příběh nákupu doplněný o důležité zásady odpovědného nakupování
a o plán, jak by žák chtěl pořizovat výrobky environmentálně co nejodpovědněji.

Před lekcí:
• Požádejte žáky, aby po určitou dobu sledovali (2–3 dny, např. přes víkend),
kde všude se mohou setkat s reklamou. Poproste je, ať se zaměří i na zdánlivě
neviditelnou reklamu, např. product placement. Kdo bude chtít, může svá zjištění
zaznamenat do PL Reklama, kde ji potkám.
• Požádejte žáky, aby v rodině pátrali po způsobech pořizování věcí.

Popis lekce:

1. Co už víme
Zopakujte informace z minulé lekce tím, že žáci navrhnou cenovku/cedulku k tričku.
Cenovka má obsahovat všechny informace, které žáci potřebují k tomu, aby zjistili,
zda tričko, které pořizují, bylo odpovědně vyrobeno. Cenovka bude součástí osobního
portfolia. Žáci mohou cenovky nakreslit nebo využít předlohu z PL Cenovka šablona.
Žáci mají k dispozici výstupy vytvořené v rámci třídního a osobního portfolia.
Vytvořené cenovky vystavte a vzájemně si je prohlédněte. Sdílejte s žáky to, co si
z minulé lekce zapamatovali. Při sdílení vám pomohou následující otázky:

Pokud je dostatek času,
žáci navrhnou cenovku
i pro svůj oblíbený
výrobek.

• Diskutovali jste s někým o těchto informacích?
• Co vás napadne, pokud se budete zamýšlet nad nákupem nového trička?
• Využili jste nové poznatky v praxi a jak? Změnili jste způsob posuzování
pořizovaných výrobků a jak?
• Kdo z vás si zkoušel sestavit cyklus k jinému výrobku než k tričku? Kdo by ho rád
sdílel? Objevili jste něco, co vás překvapilo?

2. Reklamní agentura
V této části lekce se žáci promění na týmy reklamních agentur a naplánují
a odprezentují reklamní kampaň (zasazenou do konceptu marketingové kampaně),
viz Marketing a reklama. V reklamním kampani se zaměří na prodej oblečení.
Zadání naleznete v PL Zadání reklamní kampaně A B C. PL obsahuje zadání pro tři
různé cílové skupiny:
A) skupina preferující environmentálně šetrné výrobky
B) skupina preferující značkové výrobky
C) skupina preferující levné výrobky
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Pokud mají žáci zájem,
realizujte navržený
reklamní spot nebo
kampaň v rámci jiné
hodiny. Návod pro
natočeni reklamního
spotu najdete
v PL Návod na tvorbu
reklamního spotu.

Předpokládáme, že při tvorbě reklamy pro různé cílové skupiny žáci použijí širší
spektrum reklamních strategií.
Rozdělte žáky do skupin max. po 5 žácích a to tak, aby v rámci skupiny mohli pracovat
s rolemi (kreativci, organizátoři, režisér, herci apod.) ideálně tak, že v rolích žáci
využívají své silné stránky. Pokud se žáci budou rozdělovat sami, upozorněte je, aby
mysleli na role potřebné při plnění úkolu. Každá skupina bude vytvářet kampaň pro
jednu cílovou skupinu. Do každé skupiny rozdejte zadání – verzi A, B nebo C. Výběr
můžete nechat i na žácích, ale zajistěte, aby se využily všechny tři verze. Do skupin
dále rozdejte PL Návod pro plánování kampaně a PL Reklama a její působení.
Žáci naplánují reklamní kampaň včetně grafického návrhu reklamy, výběru médií
a přibližného mediaplánu a jeho realizace. Zamyslí se nad finančními náklady
na kampaň – kam se promítnou, kdo je reálně zaplatí. Plán reklamní kampaně
zaznamenají na formát A3 nebo je možné pracovat s elektronickými prezentacemi.
V kampani cíleně využijí metody a principy reklamy a marketingu. Dohodněte si čas,
který budou mít žáci na vytvoření reklamní kampaně. Upozorněte žáky na posledních
pět minut limitu, aby měli čas se dohodnout na způsobu prezentace kampaně. Pro
prezentaci kampaně si opět dohodněte časový limit. Při prezentaci žáci neodhalují
použité reklamní strategie.
Během prezentací si ostatní žáci dělají poznámky do PL Otázky k reklamní kampani
(samostatně nebo ve skupinách).
Po odprezentování všech reklamních kampaní společně diskutujte o odpovědích na
otázky z PL. V diskuzi odhalte marketingové strategie, které žáci v reklamě použili.
Začněte tvořit plakát Jak nakupujeme (počítejte s tím, že stěžejní částí plakátu bude
průběh nakupování). Reklamní strategie s příklady využití zapište na flip a hledejte
k nim možnosti, jak dané strategii odolat. V diskuzi vám pomohou následující otázky.
• Podléháte reklamě? Pokud ano, uveď konkrétní příklad.
• Jak se dá reklamám bránit? Jak se dá odmítnout nabízený výrobek? Uveď osobní
zkušenosti.
• Kam se promítají finanční náklady na reklamu, kdo ji ve skutečnosti platí?

3. Jak mohu získat to, co potřebuji
Poté co žáci rozklíčovali působení reklamy, podívejme se na to, jak je možné
výrobky získávat. Pravděpodobně bude nejčastějším způsobem pořizování výrobků
nakupování, ale pojďme se přesvědčit, jestli to tak je doopravdy. Začněte tuto
část lekce brainstormingem na téma: Jakým způsobem mohu získat věc/výrobek.
Všechny nápady zapište na flip nebo na tabuli. Po brainstormingu si každý žák zapíše
nejčastější způsoby, kterými výrobky pořizuje on nebo jeho rodina. Zamyslí se také, jak
často takto výrobky pořizuje (denně, 1 až několikrát týdně, měsíčně, ročně, …) Označí
je čísly podle toho, jak často daný způsob pořizování využívá – 1 (nejčastěji používaný
způsob). Nyní udělejte průzkum ve třídě, jak jsou jednotlivé možnosti v rámci třídy
využívány. Bude sloužit k porovnání ideálního stavu v udržitelné pyramidě s reálným
chováním, resp. s chováním, které mohou žáci reflektovat v rámci třídy.
Pro další část využijte PL Udržitelná pyramida, kterou umístíte pro srovnání na tabuli
nebo ji promítnete. Dále si připravte proužky papíru, na které zapíšete způsoby
pořizování výrobků a ze kterých sestavíte žebříček nebo pyramidu nejčastěji
používaných způsobů pořizování výrobků v rámci třídy. Na proužky papíru zapište
způsoby pořizování výrobků, které žáci zařadili do svých seznamů. Nechte žáky zapsat
k jednotlivým řádkům čísla, která přiřadili daným způsobům ve svém osobním žebříčku.
Poté čísla sečtěte. Způsob pořizování, který bude mít nejnižší číslo, je nejčastěji
používaný. Na základě tohoto hodnocení sestavte podle vzoru udržitelné pyramidy
(nejčastěji používaný způsob s nejnižším číslem dolů a nejméně častý s nejvyšším
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Ke způsobům pořizování
výrobků poznamenejte
výrobky, které tímto
způsobem pořizujete.

číslem nahoru) proužky papíru a vytvořte tak třídní pyramidu, resp. třídní žebříček.
Třídní pyramidu porovnejte s PL Udržitelná pyramida a zamyslete se nad
následujícími otázkami.
• Jaké jsou rozdíly mezi třídní pyramidou a udržitelnou pyramidou a proč?
• Které způsoby pořizování výrobků jsou environmentálně více odpovědné
a které méně?
• Myslíte si, že pyramida, vlastně způsoby pořizování věcí, takto vypadala vždycky?
• Poskládali by vaši rodiče nebo prarodiče pyramidu stejným způsobem? Tedy
pořizovali si výrobky stejným způsobem?
• Je možné pořizovat výrobky dle udržitelné pyramidy? Jaké a proč?
• Pojmenujte bariéry, které brání pořizování výrobků podle udržitelné pyramidy,
a zamyslete se, zda je možné je odstranit.
Výsledky diskuze zaznamenejte do třídního portfolia. Tyto informace pomohou
žákům v závěrečné části hodiny při shrnutí.

4. Jak nakupujeme: Jaká kritéria a jaké
cesty využíváme při nákupu výrobků
K realizaci této části vyberte variantu podle časových možností v rámci lekce. Časově
náročnější variantou je Varianta 1: Brainwriting. Časově méně náročná je Varianta 2:
Diskuze ve skupině. V této části hodiny budou žáci porovnávat různé způsoby
nakupování.
Varianta 1
V této aktivitě budete hledat odpovědi na otázku: Jaký je odpovědný postup při
nakupování? metodou brainwritingu. Jedná se o brainstorming v psané podobě.
Jde o generování nápadů a výběr toho nejlepšího. Oproti brainstormingu tato
metoda umožňuje získat mnoho nápadů v kratším čase a dává stejný prostor všem
typům žáků (např. extrovert/introvert).
Žáky rozdělte do skupin po 4 a každému rozdejte PL Brainwriting. Jako inspiraci
rozdejte žákům PL Ekoznačky do každé skupiny nebo vyvěste značky po třídě,
případně je promítněte. Žáci se posadí do kruhu, aby si mohli v intervalu 3 minut
posílat PL. Během prvních 3 minut žáci vymyslí postup nákupu daného výrobku
a zapíší ho přehledně do PL. K tvorbě má žák k dispozici v PL inspirační poznámky
a otázky. Po 3 minutách posune papír spolužákovi doprava. Ten k danému nákupu
zapisuje své nápady či poznámky nebo vymýšlí úplně nové možnosti. Opět v limitu
3 minut. Tento postup opakujte, než se papír dostane ke svému původnímu pisateli.
Ještě před aktivitou si ujasněte pravidla aktivity.
• Nápady během hry žáci nekomentují, jen pracují se svými nápady a reakcemi.
• Dohodněte se na značení, jak komentovat předchozí nápady, např. pokud
souhlasím označím fajfkou nebo čárkou, nové nápady či vylepšení píši vedle
souvisejícího nápadu.
• Dodržujeme časový limit. Píšeme čitelně.
• Výrobek k nákupu si volí každý žák, měl by vycházet z jejich vlastní zkušenosti.
Okruh výrobků můžete omezit společnou dohodou, která vychází z informací
o tom, co žáci nakupují sami.
Poznámka: Časový limit a počet kol lze upravit podle počtu žáků ve skupině a podle
časových možností.
Po ukončení cyklu otázek žáci sdílejí informace ve skupině a společně hledají a zapíší
postup odpovědného nákupu a jeho nejdůležitější body. Zapíší také, proč jsou tyto
body důležité. Závěrečné sdílení je popsáno níže.
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V průzkumu můžete
porovnat několik
výrobků, např.: oděvy,
elektronika, potraviny.
Pro každou skupinu
výrobků může mít
udržitelná pyramida
jiné pořadí.

Varianta 2
Žáci ve skupině společně navrhnou odpovědný postup pro nákup vybraného
výrobku do PL Brainwriting. Rozdejte žákům do skupin i PL Ekoznačky, který bude
sloužit jako pomocný materiál.
Závěrečné sdílení společné pro obě varianty:
Během sdílení pokračujte v tvorbě plakátu do třídního portfolia. K seznamu
marketingových strategií a návodům, jak jim odolat, doplňte postup, jak odpovědně
nakupovat. Využijte PL Fáze nákupu ve větším formátu nebo jednotlivé fáze
znázorněte sami a pojmenujte vlastním způsobem, resp. podle zjištění a návrhů
žáků. Nejprve odhalte fáze nákupu (např.: Zamyšlení před nákupem; Kolik to bude
stát, mám na to?; Kam vyrazit a podle čeho vybrat?; Výběr v obchodech a Pozor na
reklamu). Poté zvolte/nakreslete obrázky k jednotlivým fázím a k nim zaznamenávejte
klíčové body a kritéria pro odpovědný nákup (ohleduplný k životnímu prostředí
a lidem). Během diskuze je možné pracovat s Maslowovou pyramidou (např.: co jsou
životně důležité věci, věci pro radost, věci vyjadřující příslušnost ke skupině apod.)
viz Maslowova pyramida.
Pro diskuzi využijte následujících otázek:
• Nakupujete vždy jen to, co potřebujete? Zamyslete se, proč to tak je.
• Co všechno potřebujete vědět před tím, než jdete na nákup?
• Víte, podle čeho si budete vybírat? Víte, kde můžete zjistit informace?
• Víte, že některé výrobky mají speciální označení? Znáte některé?
• Požádali byste někoho o radu, jak se při nákupu rozhodnout? Koho?
• Víte, jak na vás může při nákupu zaútočit reklama? Uveďte konkrétní příklad.

5. Můj nákup / moje pořizování
Shrňte se žáky, co jste se v hodině dozvěděli, a vyzvěte je k tomu, aby sami navrhli
postup nákupu svého vysněného nebo oblíbeného výrobku. Žáci mohou postup
nákupu nakreslit nebo popsat sami nebo využijte rozstříhaný PL Fáze nákupu, který
si žáci složí a nalepí do osobního portfolia a doplní o odpovědi na otázky. Tento
výstup bude součástí osobního portfolia.
• Víš, jak je možné pořídit věci? Vyjmenuj několik způsobů.
• Myslíš, že se dokážeš rozhodnout, zda opravdu potřebuješ novou věc? Proč je toto
rozhodování důležité?
• Které reklamě bys chtěl/a odolat? A víš, jak jí odolat?
• Co je pro tebe při rozhodování o nákupu nejdůležitější? Změnilo se to nějak
po dnešní hodině?
• Změníš po dnešní lekci způsob pořizování výrobků? Pokud ano, napiš jak,
popiš 3 konkrétní kroky vedoucí ke změně. Pokud ne, zdůvodni proč.
Experiment –
porovnání kvality
výrobku při nákupu
v různých obchodech.
Průběh experimentu
si žáci zaznamenají do
osobního portfolia.
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Zadání experimentu
1. Žáci si vyberou výrobek a zaznamenají si, kde všude je možné ho koupit.
Zaznamenají možnosti, které jsou dostupné a mohou je ověřit.
2. Odhadnou, v čem se na jednotlivých místech bude lišit kvalita výrobku/produktu,
cena, jeho dopad na životní prostředí. Označí si také obchod, kam půjdou pro
nejšetrnější (z hlediska ŽP a podmínek lidí) variantu produktu.
3. Své odhady ověří v terénu. Důležité je, aby si žáci výsledky zaznamenali.
4. Vyhodnoťte experiment (v následující lekci nebo před ní).

3. LEKCE:

SŠ

2×

45
min.

Jak výrobky používáme
Cíle:
Žáci navrhnou a popíší možnosti prodloužení příběhu výrobku nebo
jiné využití nefunkčního výrobku. Při navrhování možností využívají
kritického myšlení, pečlivě ověřují informace, se kterými pracují.
Žáci popíší příklady odpovědného chování k přírodě a lidem
a ekonomice. Na konkrétních příkladech ukazují důvody tohoto
jednání a význam odpovědné spotřeby.
Žáci navrhnou sérii změn ve svých zvyklostech a zdůvodní pozitiva
těchto změn.
V týmu plánují komplexní aktivity odpovědné spotřeby.
Žáci navrhnou jednorázovou aktivitu, která by propagovala myšlenky
odpovědné spotřeby v rámci školy/obce.
V rámci své role na trhu respektují myšlenky odpovědné spotřeby.
Mění své spotřební vzorce.
Dokáží se „vzdát volby“.

Anotace:
V lekci budou žáci pátrat po všech možnostech, které povedou k co nejdelšímu
životu výrobků. V úvodu na základě příběhu výrobku, který přečkal generace,
vypátrají možnosti co nejodpovědnějšího užívání výrobků (šetrné užívání, praní
a sušení, možnosti sdílení, pronájmu, půjčování). V další části lekce budou žáci
pracovat s konkrétními výrobky, resp. odpadky, a pátrat po prodloužení jejich života
poté, co je již nepotřebují (renovace, oprava, možnosti dát věcem nebo jejich částem
nový význam, darování, swap – výměna, další prodej). V další fázi lekce budou
u výrobků/odpadků, které již využít nelze, hledat způsoby, jak je odpovědně odložit.
Zde se budou žáci zabývat otázkou, zda odpadky opravdu musejí vzniknout a proč,
a zda jejich vzniku (ne)můžeme předejít. Pro případ, že jejich vzniku nelze předejít,
budou přemýšlet nad možnostmi recyklace. Zkusí zvážit, zda lze vzniku odpadu
předejít už při plánování výroby.
Zkusí vymyslet možnosti, jak by získané informace předali dál – vytvoří Nápadník akcí
(např. dílna, bazar, swap, informační kampaň). Vyberou jednu akci, kterou podrobně
rozplánují. Žáci k akci vytvoří plakát nebo jiný propagační materiál, ve kterém využijí
pro pozitivní věc marketingové strategie, se kterými se seznámili v předchozí lekci.
Bonusem bude, pokud se podaří akci realizovat pro spolužáky, učitele nebo
rodiče a veřejnost.

Struktura lekce:
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1. Výrobky s příběhem

20 min.

Výstupy třídního a osobního portfolia z 2. lekce
Výrobek s příběhem, výrobek, který přečkal generace
Pomůcky pro tvorbu třídního portfolia
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2. Dejme věcem druhou
šanci a odkládejme
odpovědně

25 min.

PL Strategie pro REDuse
Video – odpadkový koš (5:24)
Psací a kreslící potřeby, větší papír A3 nebo flip

3. Možnosti mé a v mém
okolí

15 min.

Připojení na Internet

4. Nenecháme si to pro
sebe

20 min.

Návod jak vytvořit nápadník a jak plánovat akci je k dispozici v příručce
7 kroků k zodpovědné spotřebě (str. 37–39) nebo PL Plán akce

5. Shrnutí

10 min.

Osobní portfolio

Odborné podklady:
• Cirkulární ekonomika
• Strategie spotřeby
a životního stylu
• Udržitelná doprava
• Udržitelné bydlení

Portfolio:
Třídní: Plakát Seznam možností, jak věci užívat a jak dát věcem nový život, nápadník
akcí, plán na akci, plakát k akci. Dobrovolné: Zaznamenaná cesta hry Dračí doupě
s vyznačenými možnostmi.
Osobní: Způsob prodloužení života výrobku, který jsem přinesl nebo který mne
oslovil. Stručný popis akce, kterou bych chtěl já sám v budoucnu realizovat, kdybych
mohl (u starších dětí).

Před lekcí:
Uspořádejte výstavu
výrobků, které přečkaly
generace. Každý výrobek
nebo jeho fotografie
by měl být doplněn
příběhem. Požádejte
o spolupráci na tvorbě
příběhu kolegu nebo
kolegyni češtináře!
Podrobný návod zde.

Jaké výrobky obstarat:
Výrobek, který přečkal generace
• Domluvte se se žáky, aby si do školy přinesli výrobky, které přečkaly generace
(reálné nebo alespoň jejich fotografie), které vypátrají v rodině nebo ve svém okolí.
Je potřeba, aby žáci znali historii, resp. příběh výrobku, který přinesli: Jak je starý,
jak k němu v rodině přišli, jak ho udržují apod. Rozdělte předem žáky do skupin
a domluvte se, že každá skupina přinese 1–2 výrobky.
Výrobky, které už nepotřebujeme
• Domluvte se v rámci třídy, zda budete pracovat s reálnými výrobky, s jejich obrázky
nebo zda si jen napíšete jejich seznam. Pro větší názornost doporučujeme práci
s reálnými výrobky. Možnosti, jak výrobky k odložení opatřit, najdete ve 3. lekci
pro II. st. ZŠ.
• Domluvte se se žáky, aby sledovali, co vše v domácnosti odkládají. Ať už v běžných
situacích (koupelna, kuchyň), nebo ve specifických situacích (stěhování, malování
apod.). Někteří žáci si budou informace pamatovat, někteří mohou své sledování
zaznamenávat do PL Sám sobě popelářem. Tabulka v PL je podrobná a žáci ji
mohou využít podle vlastních potřeb nebo podle třídní dohody.
• Rozhodněte se podle potřeb výuky a vyspělosti žáků, jakými skupinami výrobků/
odpadků se v lekci budete zabývat. Při odkládání vznikají 2 skupiny výrobků/
odpadků, tzv. rychlý i pomalý odpad:
 Rychlý odpad je ten, který hned po využití výrobků vyhazujeme (např. obaly
od potravin nebo nápojů, popsané papíry, slupka od banánu, starý rohlík,
odličovací tampony apod.).
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 Pomalý odpad je ten, který již delší dobu používáme a už ho nepotřebujeme
nebo nemůžeme používat (starý nábytek, mobilní telefon, …).
Zda se v lekci budete zabývat oběma kategoriemi nebo pouze jednou kategorií,
se rozhodněte na základě pozorování a potřeb žáků buď před lekcí, nebo až na
začátku lekce.
• Pokud se budete zabývat oběma kategoriemi, připravte nebo nechte žáky připravit/
přinést jeden plný „třídní“ odpadkový koš, jehož obsah bude možné během lekce
rozebrat, samozřejmě za dodržení hygienických předpisů.

Popis lekce:

1. Výrobky s příběhem
S pořízením trička nebo jakéhokoliv jiného předmětu nastává nová etapa v jeho
příběhu, a to část příběhu trička odehrávající se v domácnosti.
Jako úvod do tématu sdílejte příběhy výrobků, které přečkaly generace. Nechte žáky
pracovat v předem domluvených skupinách s výrobky, které si každá skupina vybrala,
resp. přinesla. Žáci ve skupině sdílejí příběhy výrobků a během sdílení zaznamenávají
všechny možnosti, které vedly a vedou k tomu, že výrobek generace opravdu přežil.
K hledání odpovědí mohou přispět následující otázky:
• Proč jste si vybrali právě tyto výrobky?
• Odkud výrobky pocházejí a jak jsou staré?
• Jaký byl jejich příběh?
• Co vedlo k tomu, že se dočkaly tak dlouhého věku?
Zajímavá zjištění zaznamenejte do osobního či třídního portfolia.

2. Dejme věcem druhou šanci a odkládejme
odpovědně
K prodloužení života výrobku je potřeba ho nejen odpovědně užívat, ale poté,
co už ho užívat k původnímu účelu nelze, je dobré hledat další možnosti jeho
uplatnění. Právě po nich budou žáci pátrat v této části lekce. Žáci i v této části
pracují ve skupinách. Využijte informací, které žáci získali při domácím sledování
odkládaných výrobků.
Na úvod aktivity si pusťte toto inspirační video Odpadkový koš nebo jeho část.

Využijte pro práci
modelová prostředí
(třída a škola, koupelna,
kuchyň, byt po
velkém malování
nebo stěhování,
veřejný prostor, třídní
odpadkový koš). Každé
skupině přidělte jedno
prostředí. Sepište, jaké
pomalé a rychlé odpady
v těchto prostředích
vznikají (využijte domácí
pozorování) a hledejte
k nim řešení.

Po zhlédnutí videa pokračujte v práci ve skupinách. Další organizace práce záleží
na vás podle toho, jaký způsob práce jste si vybrali. Zda budete pracovat s oběma
skupinami výrobků/odpadků a zda budete pracovat s reálnými výrobky, jejich
obrázky nebo si jen sepíšete seznam výrobků/odpadů.
Žáci mají za úkol ve skupinách navrhnout, jak by se daly výrobky zachránit před
vyhozením, najít možnosti, jak prodloužit jejich příběh. V případě, že to není
možné, tak alespoň určit kam je odpovědně odložit nebo jak takovému odpadu
předejít. Pro vypracování rozdejte žákům PL Strategie pro REDuse, kde se mohou
inspirovat o možnostech dalšího využití. Domluvte si časový limit na vypracování
a zaznamenání odpovědí. Žáci zaznamenávají své odpovědi nebo svá zjištění na
papír nebo na tabuli tak, aby je mohli sdílet nebo prezentovat.
Ke zjištěním žákům pomohou následující otázky a úkoly (uvádíme možnosti jak pro
pomalý, tak pro rychlý odpad):
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• Sepište seznam výrobků/odpadů, se kterými pracujete, a v případě potřeby je
rozdělte na rychlé a pomalé.
• Které odpady/výrobky můžete dále využít? Označte je a navrhněte konkrétní
způsob jejich dalšího využití.
• Které odpady je nezbytné odložit, nedají se tedy již dále využít? Označte je a napište
co nejodpovědnější způsob jejich odložení.
• Navrhněte možnost, jak zajistit, aby tento odpad nevznikl. (Odpovědnější varianta,
jiné výrobní postupy apod.).
Výstupy společně sdílejte a zaznamenávejte svá zjištění (strategie, které prodlužují
příběh výrobků, umožňují odpovědné odkládání výrobků a předcházení odpadům)
do třídního portfolia. Diskutujte o tom, jaké jsou přínosy navržených řešení pro
přírodu, pro lidi i pro ekonomiku. Diskutujte i o bariérách, které při realizaci
řešení nastávají. Zaznamenejte také, o kolik jste vašimi návrhy zmenšili množství
směsného odpadu.

3. Možnosti mé a v mém okolí
V této části lekce budou žáci hledat reálné možnosti, jak odpovědné strategie
realizovat v rámci školy, v jejím okolí nebo v okolí bydliště – zvolte okruh, který
chcete mapovat podle vašich možností. Znovu společně projděte strategie, které jste
v průběhu předchozích částí lekce zapsali do třídního portfolia: odpovědné užívání,
prodloužení života výrobku, předcházení odpadům a odpovědné odkládání výrobků.
Nyní pátrejte po možnostech, zda jsou tyto strategie již někde realizovány. Nejprve
mohou žáci pátrat ve své rodině a nejbližším okolí – tato zjištění si zapisují do
osobního portfolia a sdílejí pouze, pokud chtějí. Poté pátrejte ve škole a jejím
nejbližším okolí. Na závěr rozšiřte pátrání za pomoci internetu na širší oblast – obec/
město, kraj, …).

4. Nenecháme si to pro sebe
Nyní jste v rámci třídy získali velké množství informací o příběhu výrobku a byla by
škoda si tyto informace nechat pro sebe. Úkolem žáků bude zamyslet se nad tím, jak
některá opatření uvést do praxe nebo o nich alespoň informovat. Cílem této části
bude vytvořit nápadník akcí a jednu akci podrobně naplánovat.
Nejprve si udělejte společný brainstorming, ve kterém navrhnete všechny možnosti
(návrhy na akce), které vás napadají. Následně z nich vyberte návrhy, které jsou ve
vašem prostředí realizovatelné, a sepište je do Nápadníku akcí.
Před podrobným plánováním se dohodněte, zda si vyberete 1 nebo více akcí.
Rozhodujte se i podle toho, zda budete plánovat akci společně nebo ve skupinách.
K vybrané akci je potřeba vytvořit podrobný plán – viz str. 37–39 nebo PL Plán akce.
Součástí plánu je i propagace dané akce a návrh plakátu či scénáře k reklamě. Zde
využijte informace z minulé lekce.
Nápadník akcí je
možné zpracovat do
dokumentu, např.
v jiném předmětu, který
bude v dalších letech
sloužit jako inspirace pro
žáky i kolegy ve škole.
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Jak akci uskutečnit?
Pro vybranou akci je potřeba sestavit podrobný plán, rozdělit si role při přípravě
akce, určit odpovědnost za přípravu dílčích úkolů a stanovit si konkrétní termíny pro
plnění úkolů. Přenechte co nejvíce prostoru při plánování i realizaci žákům i s rizikem,
že udělají chybu. Realizace konkrétní akce a aktivní zapojení žáků jak do plánování,
tak do vlastního provedení akce, jim umožňuje získat sebevědomí a samostatnost
a víru v to, že je možné se aktivně zapojovat do veřejného života a v budoucna tak
mohou měnit „svět“.

V rámci lekce podrobný plán vytvořit nestihnete, ale můžete navrhnout první 3 kroky,
které k realizaci akce povedou, říci si, kdo a jak se na akci chce podílet a stanovit si
přibližný termín, kdy akci uskutečníte. Součástí plánu akce bude i návrh plakátu nebo
reklamního či rozhlasového spotu pro akci. Žáci tak mohou využít reklamní strategie
z minulé lekce pro propagaci dobré věci.

5. Shrnutí
Do osobního portfolia každý žák zapíše odpovědi na následující otázky:
1. Plánuješ změnit něco ve způsobu, jakým zacházíš s věcmi, které už nechceš
používat nebo se k původnímu účelu použít již nedají? Proč ano, proč ne? Jak to
uděláš? Napiš si první 3 kroky, které uděláš, aby změna proběhla. Uvědomíš si tak
postup změny a v příští lekci nebo po určité době tak můžeš vyhodnotit, zda se
změna podařila či ne a co k tomu vedlo.
2. Budeš o tom, co jsi zjistil/a, informovat někoho ve svém okolí? Koho a jakým
způsobem?
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4. LEKCE:

SŠ

2×

45
min.

Jak žijeme, jaký máme
životní styl
Cíle:
Žáci umějí popsat svůj životní styl, hodnotí „dobré“ a „špatné“ aspekty
konkrétních spotřebních rozhodnutí. Žáci vysvětlí důvody volby
konkrétních vzorců chování v různých situacích.
Žáci v rámci pozorování popisují odlišné životní styly a zdůvodňují
jejich pozitiva a negativa (další životní styly – např. ty, kterých by chtěl
dosáhnout, které jsou nežádoucí atd.)
Žáci analyzují své zvyklosti ve vztahu k environmentálním limitům.
Zohledňují souvislosti s osobní spotřebou.
Žáci v rámci sledování svého životního stylu identifikují konkrétní
prvky, které jsou v nesouladu s principy odpovědné spotřeby, navrhují
postup jejich změny a realizují ji.
Žáci plánují dlouhodobé změny svého chování v souladu s principy
odpovědné spotřeby.
Žáci popisují svou představu vlastní budoucnosti a aktivně přistupují
ke své budoucnosti, vytváří strategie v souladu s myšlenkami
odpovědné spotřeby.

Anotace:
Stěžejní částí lekce je uplatnění získaných poznatků v běžném životě (na úrovni
osobní či v rámci třídy či školy).

Spolupracujte s kolegy
z dalších předmětů
(informační technologie,
společenské vědy),
domluvte se, zda chcete
témata a myšlenky
dále rozvinout a jakým
směrem.

Žáci si v úvodu lekce zopakují nejdůležitější informace z příběhu výrobku, které
se dozvěděli během předchozích lekcí. Následně se seznámí s životními styly a ty
porovnají se způsoby života, které znají nebo které žijí. V lekci pracujeme s typologií
životních stylů nazvanou LOHAS (Lifestyle Of Health And Sustainability). Typologie
je nazvána podle prvního typu životního stylu. Vybrali jsme ji proto, že zohledňuje
péči o zdraví, životní prostředí, osobní rozvoj, trvale udržitelné chování, etiku
a sociální spravedlnost.
Žáci v lekci zrekapitulují svůj život, respektive to, co během života nakupují
a používají, a to formou koláže. Zamyslí se nad tím, které výrobky jsou pro ně
nejdůležitější a které by naopak mohli ve svém životě postrádat. Svá zjištění porovnají
s typologií životních stylů. Zhodnotí svůj dosavadní životní styl a přemýšlí nad tím,
zda se chtějí posunout k více udržitelnému životnímu stylu, a případně jak toho
docílit. Následně naplánují konkrétní kroky k této změně. V rámci Shrnutí si odpoví na
otázky, co by chtěli změnit, pokud by byli vlivnými osobami.
Poznámka: V lekci budeme pracovat s navrhováním udržitelných opatření v osobní i třídní
rovině. Uvědomujeme si, že reflexe v obou rovinách může být pro žáky náročná a že na
práci v obou rovinách nemusí být dostatek času. Pro tuto lekci preferujeme práci s osobní
rovinou žáka. Zároveň necháváme volbu na pedagogovi, aby rozhodl podle třídního
nastavení a atmosféry ve třídě.
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Struktura lekce:
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1. Co už víme

20 min.

PL Pojmová mapa – odpovědné chování (do každé skupiny,
rozstříhané)
Flip nebo větší papír, psací potřeby, lepidlo (do každé skupiny)
Výstupy třídního a osobního portfolia z předchozích lekcí

2. Jak jsem na tom já

25 min.

PL Životní styly (pro každého žáka nebo do skupin)
PL Pádové otázky (pro každého žáka)
Papír A3 (pro každého žáka)
Pomůcky pro tvorbu koláže (časopisy, obrázky, psací potřeby, lepidla
a nůžky)

3. Co bych vzkázal
sám sobě

15 min.

Obálka a dopisní papír nebo PL Dopis sobě (pro každého žáka)

4. Jak jsme na tom ve
třídě/ve škole

15 min.

PL Pádové otázky, papír do skupin, psací potřeby.
PL Udržitelná pyramida spotřebitele; PL Dopis třídě

5. Poselství „světu“

10 min.

Post-it, papíry, flipy, psací potřeby

6. Shrnutí

5 min

Dohra – reflexe

Za měsíc (nebo
dle dohody)
1 vyučovací
hodina

Odborné podklady:
• Kvalita života
• Životní styl
• Odpovědné
spotřebitelské chování
• Cirkulární ekonomika
Informace pro učitele:
• Koláž jako nástroj
sebereflexe
• Maslowova pyramida

Vyhodnocení vlastních či třídních kroků v dohodnutém
časovém termínu

Portfolio:
Třídní: Udržitelná opatření pro život ve třídě; poselství škole, městu, světu,
pojmová mapa.
Osobní: Koláž životního stylu; moje plány do budoucna.

Před lekcí:
• Připravte si všechny výstupy třídního a osobního portfolia, které jste až doposud
se žáky vytvořili.
• Koláž pro 3. aktivitu, Jak jsem na tom já je možné kvůli úspoře času vytvořit s žáky
před lekcí. Požádejte o spolupráci kolegu/kolegyni, kteří mají v hodinách možnost
pracovat se sebereflexí nebo výtvarnými technikami.

Popis lekce:

1. Co už víme
Pro práci v této lekci je nezbytné si připomenout vše, co se žáci o výrobním cyklu
a odpovědném spotřebitelském chování dozvěděli. Informace si žáci připomenou ve
skupinách nebo ve dvojicích sestavením pojmové mapy. Na pomoc si vezměte výstupy
osobního i třídního portfolia.
Při sestavování pojmové mapy se zaměřte:
1. Na to, proč je důležité se jako spotřebitel chovat odpovědně – co to přináší nám, naší
rodině, našemu okolí a Zemi.
2. Na propojenost všech účastníků a vstupů a výstupů v příběhu výrobku – lidí, přírody
a ekonomiky.
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Rozdělte žáky do skupin nebo do dvojic a rozdejte do každé skupiny či dvojice
nastříhaný PL Pojmová mapa – odpovědné chování. Pojmovou mapu tvoří každá
skupina, resp. dvojice na vlastní flip nebo velký papír. Pojmy v PL mohou žáci doplnit
pojmy vlastními. Dejte žákům možnost dokreslit a dopsat vlastní propojení a souvislosti

Vytvořte živou pojmovou mapu pomocí
provázků a žáků. Každý
žák dostane některý
z pojmů a postupně
se budou propojovat
s ostatními. Vytvořte
„páteř“ pojmové
mapy a propojujte ji
provázkem s dalšími
žáky. Žáci se postupně
hlásí a vysvětlují s kým
(s jakým pojmem) mají
největší souvislost
a vysvětlí jakou.
Následně se propojí
provázkem. Takto
postupujte, dokud se
nepropojí všichni žáci.
Důležitost propojení
může být znázorněna
různými barvami nebo
různou tloušťkou
provázků.
Zkuste se žáky ke
každému životnímu
stylu najít významnou
nebo známou
osobnost/i (sportovce,
vědce, herce, regionální
osobnosti apod.),
která by mohla být
reprezentantem daného
životního stylu. Nechte
žáky zdůvodnit výběr
osobnosti. Pracujte
s odhadem nebo
výraznými mediálními
rysy, upozorněte na
rizika, že realita může
být odlišná (kdo bude
mít zájem, může bádat
do hloubky ve volném
čase).

Poznámka: Příklad pro práci s pojmovou mapou: Při výběru slov: Používání výrobků,
Péče o výrobky a Ohleduplné. Šipky mezi pojmy vedou od Používání výrobku k Péči
o výrobky. Vedle pojmu používání může být doplněna poznámka, že se tričko pere, jen
když je to nutné a ohleduplně se užívá. Ohleduplné je umístěno vedle šipky a je zde
dopsáno, že pokud se pečuje o výrobky, je to ohleduplné k přírodě (tričko déle vydrží)
a k lidem, kteří ho vyrobili, protože si vážíme jejich práce.
V pojmové mapě je barevně odlišen nadpis Výrobní cyklus a fáze výrobního cyklu.
Doporučte žákům s těmito pojmy začít a sestavit je jako páteř pojmové mapy.
Fáze výrobního cyklu je možné sestavit do řady nebo do kruhu. Zde se nabízí
možnost práce s informacemi o lineární a cirkulární ekonomice. Pokud pracujete
ve skupinách, výsledky sdílejte, např. položením vytvořených map vedle sebe
a hledáním shod a rozdílů.

2. Jak jsem na tom já
V této části lekce se zaměříme na sebereflexi žáků. Žáci si uvědomí, co je pro jejich
život nejdůležitější, které věci a které osoby, a vyhodnotí, jakým životním stylem
žijí. Žáci budou odpovídat na připravené pádové otázky – 1. strana PL 7 pádových
otázek (bude součástí osobního portfolia), které jim pomohou celým procesem
sebereflexe projít. Odpovědi na otázky žáci zaznamenávají formou jednoduché
koláže (Koláž jako nástroj sebereflexe). Dejte žákům možnost si na otázky
odpovědět písemně a pak teprve tvořit koláž, nebo je nechte rovnou tvořit koláž.
Volbu nechte na nich dle jejich potřeb a osobnostního typu. Pokud nemáte dostatek
obrázků nebo časopisů pro koláž, nahraďte obrázky psaním a kreslením.
Po sestavení nebo v průběhu tvorby koláže si žáci barevně vyznačí věci, které jsou
pro ně nezbytné (bez kterých nemohou být), a doplní si důvod, proč tomu tak je.
Jinou barvou si označí věci, které by mít vlastně nemuseli (bez kterých by se obešli).
Dále mohou označit věci, které by mohli s někým sdílet, které by si mohli půjčovat
apod. Inspirujte se Udržitelnou pyramidou spotřebitele z 2. lekce. Kdo chce sdílí své
informace z koláže. Diskutujte o tom, proč určité věci potřebujete a jiné ne. Diskutujte
o tom, proč má každý jiné potřeby, využijte Maslowovu pyramidu. Povídejte si
o přínosech a bariérách možností udržitelné pyramidy.
Nyní mají žáci dostatek informací k tomu, aby vyhodnotili vlastní životní styl
a porovnali ho s možnostmi, které nabízí typologie LOHAS. Rozdejte žákům
PL Životní styly. Dejte žákům čas na to, aby si prostudovali PL a seznámili se
s jednotlivými životními styly.
Nyní žáci vyhodnotí vlastní koláž a porovnají ji s nabízenými životními styly. Výsledky
sdílejte. Ke sdílení využijte pohybovou aktivitu „5 rohů“. Popisy nebo označení
jednotlivých životních stylů vyvěste ve třídě na 5 míst („5 rohů“). Vyzvěte žáky, aby
se postavili k označení, kterému se nejvíce blíží jejich životní styl, případně, pokud
nejsou vyhraněný typ, se postaví do prostoru tak, aby bylo zřejmé, mezi kterými styly
se nachází.
Vyzvěte žáky, aby svá zjištění sdíleli. Pro navození větší otevřenosti ve sdílení (záleží
na naladění třídy a na vás) můžete sdílet „své osobní“ pojetí životního stylu. Dbejte
v této osobní rovině na bezpečnou diskuzi. Diskutujte také o tom, jak se životní styly
mohou prolínat i o tom, jak si životní styl volíme – velice často intuitivně, nicméně ho
můžeme volit nebo měnit vědomě.
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Po společné diskuzi žáci zapíší odpovědi na otázky na 2. straně PL 7 pádových otázek.
• Zamyslete se, kterému životnímu stylu z našich příběhů se blížíte více?
• Zamyslete se, proč to tak je?
• Co se mi v rámci udržitelného chování daří dělat a co chci dále dodržovat?
• Chtěli byste, aby se váš životní styl v budoucnosti něčím lišil od toho dnešního? Čím?
Vyzvěte žáky, aby
sestavili (podobně
jako v 2. lekci), svou
vlastní aktuální
pyramidu odpovědného
spotřebitele.

• Protože se jedná o osobní rovinu, nechte výsledky sdílet pouze žáky, kteří chtějí.

3. Co bych vzkázal sám sobě?
V této části se žáci zaměří na vyhodnocení vlastního chování a návyků a na hledání
zlepšení v osobním životě. Žáci napíší dopis sami sobě, ve kterém si odpoví na
následující otázky:
• Co se mi daří dělat udržitelně/odpovědně a chci to dále dodržovat?
• Chci něco zlepšit, v něčem se v rámci odpovědného chování posunout dopředu?
• Pokud ano, napiš konkrétní věc/opatření. Může jich být více.
• Jak toho chceš dosáhnout? Napiš si 3 kroky, jak toho chceš dosáhnout.
• Pokud ne, zdůvodni proč.
Při psaní dopisu PL Dopis sobě žáci pracují se svými osobními portfolii, kde mají
z předchozích lekcí některé plány či nápady zaznamenány a mohou z nich čerpat.
Žáci mohou do svého dopisu napsat i zdánlivé maličkosti nebo pouze jednu drobnou
věc. Důležité je, aby si zapsali 3 konkrétní kroky, jak chtějí plánovanou změnu provést.
Domluvte se společně, kam dopisy uložíte a na termínu, kdy se k dopisům společně
vrátíte a zhodnotíte, jak se změny povedly nebo nepovedly uskutečnit. Není důležité,
aby se změna vydařila, ale aby se o ni žáci pokusili a byli schopni zhodnotit, co se
podařilo, co ne a proč. Pokud se nedařilo, je důležité vyhodnotit, jak plán pozměnit
nebo přehodnotit, jestliže se ukázal jako nereálný.

4. Jak jsme na tom ve třídě/ve škole
Protože jsme se třídnímu životu věnovali už v minulé lekci, je možné tuto část
z časových důvodů vynechat nebo zařadit do jiné vyučovací hodiny.
Podobným způsobem jako v předcházející části lekce zjistěte, jak se vám daří
odpovědně chovat ve třídě/škole. V rámci třídy/školy si odpovězte otázky
z PL 7 pádových otázek (ze 7 otázek vyberte ty, které jsou pro třídu aktuální)
a následně odpovězte na obdobné otázky z předchozí části lekce.
• Co se nám daří ve třídě dělat udržitelně/odpovědně a chceme to dále dodržovat?
• Chceme ve třídě něco zlepšit, v něčem se v rámci odpovědného chování posunout
dopředu?
• Pokud ano, napište si konkrétní věc/opatření. Může jich být více.
• Jak toho chcete dosáhnout? Napište si 3 kroky.
• Pokud ne, zdůvodněte, proč to tak je.
V rámci zlepšení se
můžete bavit o tom, jak
pracovat s pomůckami,
učebnicemi nebo
nábytkem.

Svá zjištění vztáhněte k PL Udržitelná pyramida spotřebitele, kterou jste vytvořili ve
3. lekci. Vaše opatření a konkrétní kroky si zapište a vyvěste na viditelné místo nebo
napište dopis třídě PL Dopis třídě. Pro změnu, kterou chcete uskutečnit, vytvořte
plán (obdobný jako plán pro akci, viz 3. lekce). Také si dohodněte a zaznamenejte, co,
kdo konkrétně pro danou věc udělá, a termín toho, kdy vyhodnotíte, zda se opatření
podařilo realizovat.
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Aktivitu Poselství
světu lze uskutečnit
on-line. Např. vytvořit
online nástěnku (např.
v aplikaci Padlet), na
kterou budou žáci
umisťovat vzkazy pod
vybranou identitou
(např.: jsem youtuber
a natočil bych sérii
videí o mladých lidech,
kteří rádi nosí věci po
babičce).

5. Poselství „světu“
V předcházející části lekce žáci zaznamenali poselství sami sobě a vzkaz třídě.
Je možné, že pro ně některé změny budou těžké, a potřebovali by, aby se změnily
i věci, které žáci sami ovlivnit nemohou. Proto jsme zařadili následující aktivitu, ve
které se žáci převtělí do osobností (viz nabídka níže) a budou psát a sdílet návrhy
toho, co by chtěli změnit, pokud by měli tu možnost.
Poznámka: Z nabízených možností níže, vyberte ty, které vám přijdou pro třídu
nejefektivnější a které z časového hlediska stihnete.
Vyzvěte žáky, aby si představili, že se ocitli v pozici osob z nabídky níže, a zamysleli se
nad tím, co by chtěli změnit, pokud by měli možnosti dané osoby.
Co bych změnil, kdybych
1. byl/a rodičem
2. byl/a ředitelem školy
3. byl/a starostou obce/hejtmanem města
4. byl/a prezidentem
5. byl/a influencerem
6. byl/a milionář/ka
7. byl/a hollywoodská hvězda

S těmito vzkazy je
možné pracovat i dále,
např. v dalších hodinách
nebo ve spolupráci
s kolegy (Vv, pracovní
činnosti, IT), a vytvořit
z nich poselství. Vybrané
nápady lze také dále
diskutovat, např.
s vedením školy nebo
představiteli obce či
města.

Své nápady žáci zapíší a budou je sdílet na společné nástěnce nebo flipu (sdílet
mohou anonymně nebo s podpisem). Rozdejte žákům lepíky (post-it) nebo malé
papírky a vyzvěte je, aby na ně zapsali:
1. do koho se převtělili
2. své návrhy a doporučení na změny
Papírky pak umístěte na společný plakát/nástěnku nápadů nebo na společné
poselství. Jednotlivým osobnostem vyhraďte určitou část na plakátu nebo odpovědi
barevně odlište (barevné tužky nebo barevný papír). I tento výstup sdílejte společně
s třídním portfoliem.
Dejte žákům čas, aby si poselství přečetli, a diskutujte o tom, která doporučení jim
přijdou zajímavá, která se dají uskutečnit hned, která později.
Dohra – reflexe: Vyhodnocení vlastních či třídních opatření v dohodnutém časovém
termínu – např. za měsíc.
Stanovte si s žáky termín, kdy se vrátíte k předsevzetím, která dnes zapsali do dopisů.
Ideální je měsíc, kdy žáci ještě úplně nezapomenou, co dělali, a zároveň mají čas něco
změnit/vyzkoušet. Předsevzetí pak společně vyhodnoťte a domluvte se, jak s nimi
budete dále nakládat. Hodnocení může proběhnout v rámci třídnické hodiny. Na
této schůzce lze také zhodnotit akci, kterou jste si naplánovali ve 3. lekci, a můžete se
vrátit i k dalším nápadům, které během lekcí vznikly a chtěli byste je realizovat.
Pokud potřebujete metodickou nebo praktickou podporu pro vyhodnocení změn
na závěr projektu nebo s pokračováním práce v projektu zapojte se do aktivit
programu Ekoškola: www.ekoskola.cz

102

