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Umwelt/ Životní prostředí  
Klimawandel/Klimatické změny 

Metoda 
 

téma na stanice emise 

Jaké znáte – vyjma CO2 – další skleníkové plyny? Jak jsou škodlivé v porovnání s CO2?  

Správně je rozřadit v porovnání s CO2 podle symbolických obrázků, podle strukturních vzorců a správně jim 

přiřadit krátký popiný text.  

Ekologický otisk: rozdat pracovní listy (zakřížkovat), nechat vypočítat a přiřadit ke kategoriím (otisky 1-4, žáci 

napíší na zadní stranu svá jména, všechny otisky vizualizujeme / agregujeme). 

Necháme vypracovat možné strategie řešení – jak můžu minimalizovat svůj ekologický otisk? Která opatření lze 

snadno realizovat? Která jsou náročnější a co bych dělal/a nebo nedělal/a, kdyby to bylo moc drahé nebo zák-

onem zakázané ap.? 

Vizualizovat způsob dohadování a utváření mínění 

 

téma na stanice voda 

Plakát s vodou jako lidským právem – nastavení situací/rozhodnutí pomocí přiřazení nalepovacích bodíků a 

jejich přesuny na čtyřech úrovných rozhodování – sestavení celkového obrázku mínění 

Přiřadit virtuální vodu ve výrobcích (hra je již k dispozici) 

Čištění odpadních vod: nechat rozložit schéma čističky odpadních vod s piktogramy/obrázky, tři vzorky vody (na 

vstupu, z biologického stupně čištění, na výstupu) – rozřadit podle zabarvení, zakalení a pachu 

Doplnění: 2 problematické látky v odpadních vodách, které lze jen špatně zachytit, mikroplasty a zbytky z léků 

 

téma na stanice potrava 

Přiřazení emisí z rajčat (tabulka) 

Kvíz: plýtvání potravinami se 7 otázkami k zakroužkování 

Jaká kritéria platí pro výrobky fairtrade? Nechat rozřadit nebo přiřadit podle ceny kávy v porovnání s kon-

venčními kávami. 

Stravovací návyky: vybrat videopříspěvek 
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téma na stanice odpady 

Minimalizace odpadů – jak odpady vznikají (plasty) – jak můžu redukovat množství obalů? Demonstrovat na 

nákupním košíku s 10 výrobky (biobanány v plastovém obalu!), každý žák zváží jeden, vypočítá rozdíl mezi 

váhou výrobku podle údajů na obalu a celkovou váhou, necháme vypočítat celkovou váhu všech obalů  

vizualizace vypočítaného množství odpadů 

Vyhodnocení: jaké obalové materiály lze recyklovat? Které nikoli? Kolik plastových obalů mám po jednom 

nákupu potravin? Co znamenají různé značky na obalech? 

Výhled: bezobalové obchody, bioobchody 

Projekt upcyclingu – výroba peněženek z tetrapaku – návod, jak a kde ohýbat, jiné nápady na upcycling (rozložit 

obrázky, prezentace, video) 

 

 


