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Šetrný spotřebitel

Tyto učební celky byly vytvořeny pomocí metody plánování výuky E-U-R, které je zalo-
ženo na konstruktivistickém modelu vyučování probíhajícího ve třech fázích – evokace, 
uvědomění (si významu informací), reflexe. Třífázový model učení se snaží respektovat 
mechanismy přirozeného (spontánního) učení, které je nejefektivnější. E-U-R tím slouží 
učiteli jako pomůcka k tomu, aby plánoval svou výuku tak, aby se co nejvíce podobala 
spontánnímu učení. Byť je E-U-R ověřenou a účinnou metodou učení, ani ji nelze používat 
dogmaticky, ale tak aby sloužila ona nám, a ne my jí. 

 Cíle 

 1. stupeň 
Žák
  rozpozná, co vše předchází tomu, aby si mohl přinést do školy svačinu
  vyvodí dopady jednotlivých faktorů výroby na životní prostředí
  vyvodí důsledky pro své jednání (nakupování)

 1. a 2. stupeň 
Žák
  rozebere vliv svého chování ve škole na ŽP
  navrhne možnosti jak některé věci zlepšit
  rozhodne, s čím můžeme začít u sebe

 2. stupeň 
Žák
  vysvětlí, co je ekostopa
  zdůvodní jak se jednotlivé lidské činnosti promítají do velikosti ekostopy
  vyvodí důsledky svého chování, navrhne řešení pro snížení své ekostopy

  rozliší výrobky s ekoznačkou od ostatních
  zdůvodní význam ekovýrobků pro ŽP a místní komunitu
  zmapuje výrobky s danými ekoznačkami v místních obchodech

  zjistí původ svého oblečení
  najde na mapě země původu
  analyzuje na základě textu ekologické a sociální dopady textilního průmyslu

ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL / CO NÁS ČEKÁ
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ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL / CO NÁS ČEKÁ

 2. stupeň a střední škola 
Žák
  zpracuje na základě textu informace o dopadu výroby a dovozu vybraných surovin
  vysvětlí dopady dovozu surovin ostatním
  ze získaných informací vyvodí důsledky pro své nákupní chování

  zhodnotí klady a zápory ekovýrobků
  formuluje si vlastní postoj k ekovýrobkům

  zjistí původ svého oblečení
  najde na mapě země původu
  analyzuje na základě textu ekologické a sociální dopady textilního průmyslu
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NAKUPOVÁNÍ A JEHO DŮSLEDKY / METODIKA PRO UČITELE

Nakupování  
a jeho důsledky

Žák rozpozná, co vše předchází tomu,  
aby si mohl přinést do školy svačinu.

Žák vyvodí dopady jednotlivých faktorů výroby 
na životní prostředí.

Žák vyvodí důsledky pro své jednání (nakupování).

Žáci se nejprve zamýšlejí, co všechno je potřeba k výrobě jejich svačiny. Poté pracují 
ve skupinách a skládají řetěz jednotlivých činností, které předcházejí hotové svačině. 
Pak zkoumají vlastní svačinu z pohledu dopadů na životní prostředí – nároky na do-
pravu, obal apod.

E Co je potřeba  
k svačině?

10 min. Svačiny

U Výrobní řetězec 25 min. Texty (Příloha 1) a obrázky (Příloha 2)

R Moje svačina 10 min. Sešit

Příští hodinu se budeme celou dobu věnovat svačině, úkol na příště je přinést si na 
hodinu nějakou svačinu (v případě, že hodina probíhá v pozdějších hodinách, přinesou 
si žáci na hodinu obaly od svačiny).

Všichni si svačiny vyndají před sebe. Položíme všem otázku: Co všechno bylo potřeba, 
co vše se muselo stát, abyste si mohli přinést zrovna tuto svačinu? Necháme žáky pra-
covat ve dvojicích (cca 5 minut), poté každá dvojice řekne jednu věc, kterou vymyslela, 
jednotlivé body zapisujeme na tabuli. Můžeme shrnout, co napadalo všechny, co se 
nejvíc opakovalo, co zajímavého naopak napadlo další spolužáky.  Navážeme otázkou: 
Je to opravdu všechno?

    
 

    
   

Žáci sestaví řetězec 
činností, které 
předcházejí vzniku 
jejich svačiny. Napíší 
konkrétní potřeby  
pro vznik jejich svačiny 
a navrhnou svačinu  
s nejmenším dopadem 
na životní prostředí.

 domácí úkol na hodinu: 

 Co budou žáci dělat: 

Šetrný spotřebitel 5EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012



Rozdělíme žáky do skupin po čtyřech, do každé skupiny dáme sadu textů (Příloha 1) 
a obrázků (Příloha 2), úkolem žáků je přiřadit k sobě obrázky a popisky a vše seřadit 
v časovém sledu. Pro starší žáky můžeme zvolit těžší variantu – vynecháme určité 
části řetězce (obrázky i popisky), úkolem žáků je zjistit, co chybí, a doplnit to. Stručně 
necháme žáky vyjmenovat, co všechno je potřeba, aby si mohli přinést svou svačinu, 
jednotlivé body zapisujeme na tabuli.

Vybereme nejdůležitější články řetězce a zároveň takové, které mohou žáci zkoumat 
u svých výrobků (původ, složení, z čeho je obal, doprava...).

Následně žáci pracují ve dvojicích či individuálně, jejich úkolem je zjistit s pomocí po-
pisků v příloze, co konkrétně bylo potřeba pro jejich svačinu u jednotlivých faktorů – 
odkud se jednotlivé části svačiny musely dovézt, do čeho jsou zabalené apod. Máme-li 
čas, rozložíme velkou mapu světa, žáci položí své svačiny (či obaly) do oblasti, odkud 
jejich svačina pochází.

Vymyslet a na příští hodinu si přinést „ideální svačinu“, tedy takovou, která má co 
nejmenší negativní dopady na životní prostředí.

NAKUPOVÁNÍ A JEHO DŮSLEDKY / METODIKA PRO UČITELE

Žáci pracují ve 
skupinách, každá 
skupina má jednu 
oblast, porovnávají 
nároky u jednotlivých 
svačin). Shrneme, 
k čemu žáci došli
a krátce probereme, 
jaké svačiny měly 
nejmenší a jaké naopak 
největší vliv na životní 
prostředí.

2Šetrný spotřebitelEKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012

ÚVOD / METODIKA PRO UČITELE

Téma nakupování a důsledků naší spotřeby
představuje téma celých těchto pracovních
listů a navíc je toto téma tak obsáhlé, že i ná-
plň jednotlivých listů je pokryje jen částečně.
Proto se zde omezíme jen na stručný přehled 
informačních zdrojů, s jejichž pomocí můžete
rychle a jednoduše najít přehledné informace 
k jednotlivým tématům.

Nakupování

Obecně se problematikou nakupování zabývá publikace Nekup to! aneb environmen-
tálně šetrné nakupování, vydaná Ekologickým institutem Veronica (v elektronické
verzi na http://www.veronica.cz/?id=77). Zaměřuje se na tato témata: biopotraviny, Fair
Trade – spravedlivý obchod, spotřebitel a odpady, dětské pleny, eko(v)ložky, květiny,
oděvy v souvislostech, prací prostředky, nátěrové hmoty, desatero domácí ekologie.

 Životní cyklus výrobku 

K posouzení environmentálního dopadu jednotlivých výrobků slouží metoda zvaná 
Life Cycle Assessment (užívaná pod zkratkou LCA), česky hodnocení (analýza) život-
ního cyklu. Ta v sobě zahrnuje všechny náklady (suroviny, energii) na jednotlivé fáze 
života výrobku a zohledňuje jejich environmentální dopady v oblastech, jako jsou glo-
bální změny klimatu, eutrofizace, acidifikace, toxicita pro člověka, poškození ozonové 
vrstvy, smog aj. Tento nástroj umožňuje porovnat dopady různých výrobků a určit, 
který z téže kategorie (např. porovnání obalových materiálů) je pro životní prostředí 
vhodnější. Nevýhodou LCA je mimo jiné obtížný sběr dat, velká časová náročnost ana-
lýzy či nejednoznačnost stanovení hranic analýzy.

Další informace
-

tině)

-

-
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 Výrobní řetězec 

shrneme:
  Na co důležitého jsme zapomněli na začátku hodiny?
  Jaký vliv mají jednotlivé články řetězce na životní prostředí

Žáci si do sešitu zapíší odpovědí na otázky:
  Jaké zjištění bylo pro mě překvapivé, důležité?
  Jak to ovlivní podobu mé příští svačiny?

Badatelský úkol na příští hodinu:

nakupování

Životní cyklus výrobku

http://lca.jrc.ec.europa.eu/ 
– stránky Evropské platformy pro LCA (v angličtině
http://www.waste.cz/waste.php?clanek=04–04/LCA–1.DIL.HTM 
– článek v češtině stručně popisující metodu LCA a její aplikaci na odpady
http://www.vscht.cz/uchop/ekotoxikoligie/LCA predmet.htm 
– stránky laboratoře ekotoxikologie a LCA VŠCHT, studijní materiály k LCA
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NAKUPOVÁNÍ A JEHO DŮSLEDKY / PŘÍLOHA 1 / TEXTY

Každé jídlo 
začíná u rostlin  

na poli či v sadu,  
u masa tam, 

kde se chovají 
zvířata.

Potraviny se 
zpracovávají 
ve velikých 
výrobních 

komplexech.

Hotové 
výrobky 

se rozvážejí 
do obchodů. 

Pole 
je potřeba  
zorat, osít, 

zalévat  
a sklidit. 

Hotové 
potraviny 
je potřeba 
do něčeho 

zabalit.

Do obchodu 
se musíme 

nějak 
dostat.

Zvířata 
potřebují dostatek 
krmení, nejčastěji 

rostlinného 
původu.

Plastové 
obaly se 
vyrábějí 
z ropy.

Svačinu 
někdo 

připraví 
a zabalí ji.

Zralé 
plodiny a maso 

je potřeba 
dopravit 

ke zpracovateli.

Surovinu na 
výrobu obalu  

či hotové obaly 
je třeba dovézt 

do potravinářské 
výrobny.
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NAKUPOVÁNÍ A JEHO DŮSLEDKY / PŘÍLOHA 2 / OBRÁZKY
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EKOŠKOLÁK / EKOŠKOLAČKA / METODIKA PRO UČITELE

Ekoškolák / Ekoškolačka

Žák rozebere vliv svého chování ve škole na ŽP.

Žák navrhne možnosti, jak některé věci zlepšit 
(a jak tato zlepšení předat ostatním).

Žák rozhodne, s čím může začít u sebe.

1–2 VYUČOVACÍ
HODINY

Žáci navrhnou  
opatření vedoucí  
k šetrné spotřebě  
ve škole. Každý žák  
si napíše jedno osobní 
předsevzetí týkající  
se šetrné spotřeby  
a bude se snažit je 
plnit.
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CHCETE VIDĚT DALŠÍCH 56 STRAN
Z TÉTO PUBLIKACE?

ZAPOJTE SE DO MEZINÁRODNÍHO
PROGRAMU EKOŠKOLA:

www.ekoskola.cz




