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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

Šetrný spotřebitel 3EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012



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: 
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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)

-

-

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)

-

-

 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.

Hodina není příliš náročná, lze ji snadno upravit dle věku a schopností žáků. Její cíl 
je praktický – navrhnout, co lze v běžných školních činnostech upravit tak, aby to 
mělo co nejmenší negativní dopad na životní prostředí. Zároveň budou žáci vymýšlet 
i způsoby, jak k těmto změnám přivést ostatní (eventuálně v další hodině). Hodina je 
součástí projektové výuky, měla by na ni navázat realizace vzešlých návrhů (počínaje
jejich pěkným ztvárněním, aby byly všem přístupné a na očích) a spolupráce s dalšími 
třídami. Není proto strukturovaná dle modelu E-U-R, jednotlivé kroky lze dělat postup-
ně v různých hodinách.

E Analýza vlastní 
šetrnosti

15 min.
Velké papíry s oblastmi spotřeby 
ve škole

U Návrhy úspor
20 min. + 15 min.  

na prezentaci
každé skupiny

Vyplněné papíry z předchozí 
aktivity, otázky/tipy 
(Příloha 1), Pracovní list (Příloha 2)

R Ekoškolí předsevzetí 15 min.
Barevné lístečky, velký papír
(příp. předem hezky zpracovaný)
na Předsevzetí ekoškoláků

K šetrné spotřebě ve škole můžeme motivovat buď usilováním o to, stát se opravdovou 
Ekoškolou, do které chodí samí Ekoškoláci, nebo, pokud už titul škola získala, otázkou, 
zda je zasloužený. Každý sám za sebe se zamyslí, jak jeho chování, zvyky či pomůcky 
ve škole ovlivňují životní prostředí a co by se ještě mohlo zlepšit. Po třídě visí velké 
papíry (nejlépe recyklovaný obyčejný balicí papír), na nichž jsou napsány jednotlivé 
kategorie školních oblastí, které se dotýkají každého žáka, například: užívání papíru,
sešity a učebnice, psací potřeby, jídlo o přestávkách, pití o přestávkách, další pomůc-
ky... Se staršími žáky můžeme dát tyto oblasti dohromady společně. 

Poté co se žáci zamyslí, obcházejí třídu a na papíry k daným kategoriím píší, co kdo 
dělá a přitom ví, že by to mohl zlepšit (tj. změnit tak, aby daná činnost méně zatěžo-
vala ŽP). Poté společně přečteme výběr toho, co se na jednotlivých papírech objevilo. 
Můžeme krátce prodiskutovat, co se nejčastěji opakuje, zda žáky napadla ještě nějaká 
další oblast apod.

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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Rozdáme žákům připravené barevné lístečky (barev je tolik, kolik jsme připravili pa-
pírů s oblastmi, rovnoměrný počet ke každé barvě), na nichž jsou napsány otázky/tipy, 
jak se lze v dané oblasti chovat šetrně. Žáci se rozdělí do skupin dle barev, podle textů 
na lístečcích poznají, jakou oblast budou mít na starosti. Vezmou si příslušný velký 
papír, do kterého všichni zapisovali své činnosti, a společně projdou, co je na něm 
napsáno. S pomocí barevných papírků a vlastního přemýšlení se pokusí navrhnout 
možnosti  proč a co je k tomu potřeba (Příloha 2). Pokud je 
dostatek času, zkusí navrhnout i způsoby, jak k těmto změnám přivést ostatní (rodiče, 
spolužáky, příp. celou školu). Poté jednotlivé skupiny prezentují, co vymyslely. Podle 
množství skupin a navržených možností můžeme v průběhu jejich vymýšlení upřes-
nit podobu prezentace (např. každá skupina představí tři návrhy, které považuje za 
nejužitečnější a nejsnáze proveditelné apod.), aby žáci udrželi pozornost i při poslední 
prezentaci. 

Po prezentacích jednotlivých skupin se ostatní žáci vyjadřují k proveditelnosti návr-
hů, případně si může třída rovnou odhlasovat/odsouhlasit, co chce začít měnit. Bylo by 
dobré v jiných hodinách vzniklé návrhy výtvarně ztvárnit tak, aby mohly někde viset 
všem na očích, případně aby se k nim
vyjádřily další třídy.

Na závěr každý napíše na lísteček, s čím začne u sebe, a nalepí ho na společný papír 
(může být předem připravený z výtvarné výchovy) „předsevzetí Ekoškoláků“. Po ur-
čité době (měsíci) se k předsevzetím vrátíme a zjistíme, jak se předsevzetí daří plnit.

Informace by mohly být velmi početné a částečně se kryjí s jinou velkou oblastí programu 
Ekoškola – s odpady. Proto zde uvedeme pouze stručné informace či tipy k oblastem, 
které žáci v pracovním listu zpracovávají.

Na trhu existuje poměrně dost sešitů vyrobených z recyklovaného papíru, českými 
výrobci s certifikátem Ekologicky šetrný výrobek jsou Krkonošské papírny (www.
krpa.cz) a papírny Brno (www.papirnybrno.cz).

Pokud užíváte některé učebnice opakovaně v určitých ročnících, je dobré uspořádat 
na začátku školního roku burzu učebnic – žáci (případně rodiče) si mohou navzájem 
směnit či prodat učebnice, cena se samozřejmě odvíjí od stavu, v jakém učebnici pro-
dávají. To je může motivovat i ke slušnému zacházení s nimi.

Ačkoli používání recyklovaného papíru pro tisk a kopírování provází mýty, jejich po-
užívání tiskárny ani kopírky neničí (podrobně na stránkách Sdružení Arnika – http://
papir.arnika. org/). Z českých výrobců nabízí recyklovaný papír pro tiskárny Krko-
nošské papírny a Olšanské papírny (http://www.olpa.cz/, je ale z dovezené suroviny).

EKOŠKOLÁK / EKOŠKOLAČKA / METODIKA PRO UČITELE

a do pracovního listu zapíší, 

 Informace k tématu: 

sešity

učebnice

používání papíru
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Nejlepší jsou takové psací potřeby, které lze doplnit (plnicí pera, propisky s vyměni-
telnou náplní, versatilky, mikrotužky apod.), takže není nutné s novou náplní vyrábět 
i obal. U bombičkových per je možné doplňovat inkoust do bombičky injekční stří-
kačkou (a lze si tak namíchat libovolnou barvu inkoustu). U pastelek a tužek je lepší, 
jsou-li dřevěné a nelakované, laky v sobě většinou obsahují organická rozpouštědla. 
U fixů je problém s jejich nedoplnitelností, na rozdíl od pastelek mají plastový obal a 
některé druhy fixů mají náplně s nebezpečnými chemickými látkami. Proto je lepší 
dávat přednost výrobkům na vodní bázni (kromě fixů platí i pro lepidla).

 – základní informace a rady k tématu najdete na spe-
ciálních stránkách k Zelenému úřadování (samostatné kapitoly k papíru a kancelář-
ským potřebám, potravinám, odpadům...)

 – na stránkách sdružení Veronica najdete publi-
kaci Standardy zeleného úřadování (možno stáhnout ve formátu pdf)

EKOŠKOLÁK / EKOŠKOLAČKA / METODIKA PRO UČITELE

psací potřeby

Další informace o tom, jak být šetrný k životnímu prostředí ve škole, najdete na následují-
cích stránkách a publikacích:

  http://zelenauradovani.cz/

  http://www.veronica.cz/?id=200
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Jak využíváš jednotlivé listy v sešitech?

Víš, že existují sešity z recyklovaného papíru?

Co děláš se sešitem, když ho nepopíšeš celý?

Pokud to tvému učiteli nevadí, můžeš sešit na jeden předmět používat i více roků, 
dokud ho nepopíšeš.

Vyber si sešit s linkami či čtverečky, 
které nejvíce odpovídají velikosti tvého písma.

Každých 50 kg sběrového papíru může zachránit jeden strom. Při výrobě papíru 
z papíru (recyklovaného papíru) se navíc uspoří přes 30 % energie oproti výrobě 
papíru ze dřeva a ušetří se také velké množství vody (kolem 2,5 litru na každý 
kilogram papíru!).

I při výrobě recyklovaného papíru se spotřebovává energie a voda, navíc je takto 
vyrobený papír vždy o trochu méně kvalitní než původní. Vlákna se totiž při 
recyklaci zkracují a ta, která jsou příliš krátká, se již nemohou spojit dohromady v 
soudržnou hmotu. Papír se tak může recyklovat jen pětkrát až sedmkrát. Proto je 
dobré nejen papír třídit a odnášet do sběrny, ale také ho předtím maximálně využít.
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EKOŠKOLÁK / EKOŠKOLAČKA / PŘÍLOHA 1  / OTÁZKY/TIPY

Jak s učebnicemi zacházíš?

Co děláš s učebnicí, kterou už nepotřebuješ?

Kupuješ si každý rok nové obaly?

Máš možnost si někde koupit již použité, ale zachovalé učebnice?

Použité učebnice můžeš prodat v antikvariátu či mladším spolužákům ve škole.

Každých 50 kg sběrového papíru může zachránit jeden strom. Při výrobě papíru
z papíru (recyklovaného papíru) se navíc uspoří přes 30 % energie oproti výrobě
papíru ze dřeva a ušetří se také velké množství vody (kolem 2,5 litru na každý
kilogram papíru!).

I při výrobě recyklovaného papíru se spotřebovává energie a voda, navíc je takto
vyrobený papír vždy o trochu méně kvalitní než původní. Vlákna se totiž při 
recyklaci zkracují a ta, která jsou příliš krátká, se již nemohou spojit dohromady v 
soudržnou hmotu. Papír se tak může recyklovat jen pětkrát až sedmkrát. Proto je 
dobré nejen papír třídit a odnášet do sběrny, ale také ho předtím maximálně využít.

EKOŠKOLÁK / EKOŠKOLAČKA / PŘÍLOHA 1  / OTÁZKY/TIPY

Jak využíváš jednotlivé listy v sešitech?

Víš, že existují sešity z recyklovaného papíru?

Co děláš se sešitem, když ho nepopíšeš celý?

Pokud to tvému učiteli nevadí, můžeš sešit na jeden předmět používat i více roků, 
dokud ho nepopíšeš.

Vyber si sešit s linkami či čtverečky, 
které nejvíce odpovídají velikosti tvého písma.

Každých 50 kg sběrového papíru může zachránit jeden strom. Při výrobě papíru 
z papíru (recyklovaného papíru) se navíc uspoří přes 30 % energie oproti výrobě 
papíru ze dřeva a ušetří se také velké množství vody (kolem 2,5 litru na každý 
kilogram papíru!).

I při výrobě recyklovaného papíru se spotřebovává energie a voda, navíc je takto 
vyrobený papír vždy o trochu méně kvalitní než původní. Vlákna se totiž při 
recyklaci zkracují a ta, která jsou příliš krátká, se již nemohou spojit dohromady v 
soudržnou hmotu. Papír se tak může recyklovat jen pětkrát až sedmkrát. Proto je 
dobré nejen papír třídit a odnášet do sběrny, ale také ho předtím maximálně využít.
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EKOŠKOLÁK / EKOŠKOLAČKA / PŘÍLOHA 1  / OTÁZKY/TIPY

Máte ve škole možnost oboustranně kopírovat a tisknout? Děláš to?

Používáte recyklovaný papír?

Co uděláš s papírem, který je popsaný jen z jedné strany?

Používáš látkový kapesník nebo papírové kapesníčky?

Můžeš poradit paní učitelce či učiteli, že menší písemky můžete 
psát na papíry již z jedné strany popsané. 

V každé třídě můžete mít zvláštní krabici na papíry popsané 
z jedné strany a používat je dál. 

Potřebuješ opravdu všechno, co si tiskneš či kopíruješ?

Každých 50 kg sběrového papíru může zachránit jeden strom.

I při výrobě recyklovaného papíru se spotřebovává energie a voda, navíc je takto
vyrobený papír vždy o trochu méně kvalitní než původní. Vlákna se totiž při 
recyklaci zkracují a ta, která jsou příliš krátká, se již nemohou spojit dohromady
v soudržnou hmotu. Papír se tak může recyklovat jen pětkrát až sedmkrát. Proto je 
dobré nejen papír třídit a odnášet do sběrny, ale také ho předtím maximálně využít.

EKOŠKOLÁK / EKOŠKOLAČKA / PŘÍLOHA 1  / OTÁZKY/TIPY

Jak využíváš jednotlivé listy v sešitech?

Víš, že existují sešity z recyklovaného papíru?

Co děláš se sešitem, když ho nepopíšeš celý?

Pokud to tvému učiteli nevadí, můžeš sešit na jeden předmět používat i více roků, 
dokud ho nepopíšeš.

Vyber si sešit s linkami či čtverečky, 
které nejvíce odpovídají velikosti tvého písma.

Každých 50 kg sběrového papíru může zachránit jeden strom. Při výrobě papíru 
z papíru (recyklovaného papíru) se navíc uspoří přes 30 % energie oproti výrobě 
papíru ze dřeva a ušetří se také velké množství vody (kolem 2,5 litru na každý 
kilogram papíru!).

I při výrobě recyklovaného papíru se spotřebovává energie a voda, navíc je takto 
vyrobený papír vždy o trochu méně kvalitní než původní. Vlákna se totiž při 
recyklaci zkracují a ta, která jsou příliš krátká, se již nemohou spojit dohromady v 
soudržnou hmotu. Papír se tak může recyklovat jen pětkrát až sedmkrát. Proto je 
dobré nejen papír třídit a odnášet do sběrny, ale také ho předtím maximálně využít.

z papíru (recyklovaného papíru) se navíc uspoří přes 30 % energie oproti výrobě 
papíru ze dřeva a ušetří se také velké množství vody (kolem 2,5 litru na každý 
kilogram papíru!).

při výrobě papíru 
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Používáš plnicí pero nebo propisku, do které se dají dokupovat nové náplně?

Co myslíš, vydrží déle pastelky nebo fixy?

Jak často někde necháš či ztratíš něco z penálu?

Čím méně plastu je na psacích potřebách, tím lépe 
(dřevěné, nelakované tužky a pastelky, kovové nůžky a ořezávátko...).

Pro přírodu jsou lepší lepidla, fixy či náplně na vodní bázi.

Barevné laky v sobě většinou obsahují organická rozpouštědla, která se špatně
rozkládají a obsahují nebezpečné látky.

Fixy mají plastový obal, z nějž se rychle stane odpad; některé druhy fixů mají 
náplně s nebezpečnými chemickými látkami.

Plasty tvoří průměrně 13 % odpadu z domácností.

Při výrobě plastů se využívá ropa 
  Jde o fosilní a neobnovitelnou surovinu, které stále ubývá. Problém 

je i s dalším zpracováním použitého plastu. Plasty se špatně a dlouho rozkládají.

EKOŠKOLÁK / EKOŠKOLAČKA / PŘÍLOHA 1  / OTÁZKY/TIPYEKOŠKOLÁK / EKOŠKOLAČKA / PŘÍLOHA 1  / OTÁZKY/TIPY

Jak využíváš jednotlivé listy v sešitech?

Víš, že existují sešity z recyklovaného papíru?

Co děláš se sešitem, když ho nepopíšeš celý?

Pokud to tvému učiteli nevadí, můžeš sešit na jeden předmět používat i více roků, 
dokud ho nepopíšeš.

Vyber si sešit s linkami či čtverečky, 
které nejvíce odpovídají velikosti tvého písma.

Každých 50 kg sběrového papíru může zachránit jeden strom. Při výrobě papíru 
z papíru (recyklovaného papíru) se navíc uspoří přes 30 % energie oproti výrobě 
papíru ze dřeva a ušetří se také velké množství vody (kolem 2,5 litru na každý 
kilogram papíru!).

I při výrobě recyklovaného papíru se spotřebovává energie a voda, navíc je takto 
vyrobený papír vždy o trochu méně kvalitní než původní. Vlákna se totiž při 
recyklaci zkracují a ta, která jsou příliš krátká, se již nemohou spojit dohromady v 
soudržnou hmotu. Papír se tak může recyklovat jen pětkrát až sedmkrát. Proto je 
dobré nejen papír třídit a odnášet do sběrny, ale také ho předtím maximálně využít.

(asi 8 % celkové produkce ropy se spotřebuje na 
výrobu plastů).
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Používáš sáček od svačiny vícekrát?

Všiml/a sis někdy, do jakých obalů jsou zabaleny dobrůtky, 
které máš k svačině?

Doma připravená svačina po sobě většinou nezanechá tolik zbytečných obalů jako
sladkosti koupené v automatu.

Hliník (alobal) je pro životní prostředí nejhorší obal. Lze ho nahradit něčím jiným?

Zamyslel/a ses někdy nad tím, z jakých dálek se k nám dostalo to,  
co si nosíš k svačině?

Hliník se v přírodě nevyskytuje v čisté podobě. Musí se teprve získat z bauxitové
rudy. Tato těžba a výroba jsou pro životní prostředí velmi škodlivé. K výrobě hliníku 
je třeba vynaložit velké množství energie (na 1 kg asi 20 kWh). 
Zároveň se vyprodukuje velké množství toxického odpadu 
(na jednu tunu hliníku kolem půl tuny odpadu).

Oproti výrobě hliníku z bauxitu je recyklace hliníku mnohem méně náročná.
  

Běžný odpad z domácností činí za rok přibližně asi 200 kg na osobu.

EKOŠKOLÁK / EKOŠKOLAČKA / PŘÍLOHA 1  / OTÁZKY/TIPYEKOŠKOLÁK / EKOŠKOLAČKA / PŘÍLOHA 1  / OTÁZKY/TIPY

Jak využíváš jednotlivé listy v sešitech?

Víš, že existují sešity z recyklovaného papíru?

Co děláš se sešitem, když ho nepopíšeš celý?

Pokud to tvému učiteli nevadí, můžeš sešit na jeden předmět používat i více roků, 
dokud ho nepopíšeš.

Vyber si sešit s linkami či čtverečky, 
které nejvíce odpovídají velikosti tvého písma.

Každých 50 kg sběrového papíru může zachránit jeden strom. Při výrobě papíru 
z papíru (recyklovaného papíru) se navíc uspoří přes 30 % energie oproti výrobě 
papíru ze dřeva a ušetří se také velké množství vody (kolem 2,5 litru na každý 
kilogram papíru!).

I při výrobě recyklovaného papíru se spotřebovává energie a voda, navíc je takto 
vyrobený papír vždy o trochu méně kvalitní než původní. Vlákna se totiž při 
recyklaci zkracují a ta, která jsou příliš krátká, se již nemohou spojit dohromady v 
soudržnou hmotu. Papír se tak může recyklovat jen pětkrát až sedmkrát. Proto je 
dobré nejen papír třídit a odnášet do sběrny, ale také ho předtím maximálně využít.

Recyklace 1 kg hliníku ušetří až 6 kg bauxitu, 4 kg chemikálií 
a 14 kWh elektřiny.
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Nosíš si pití z domova, nebo si ho kupuješ v automatu?

Co děláš s prázdnou lahví od pití?

Používáš jednu láhev opakovaně?

Když máš žízeň, nejlépe ji zažene obyčejná voda z vodovodu, 
můžeš si ji doplňovat do své lahvičky.

Máš-li rád/a horké nápoje z automatu, nos si vlastní hrneček.

Světová spotřeba plastů se ze zhruba 5 milionů tun v 50. letech zvýšila 
na téměř 100 milionů tun v současné době. V západní Evropě roste 
spotřeba plastů každý rok přibližně o 4 %.

Plasty tvoří průměrně 13 % odpadu z domácností.

Při výrobě plastů se využívá ropa 
  Jde o fosilní a neobnovitelnou surovinu, které stále ubývá. Problém 

je i s dalším zpracováním použitého plastu. Plasty se špatně a dlouho rozkládají.

EKOŠKOLÁK / EKOŠKOLAČKA / PŘÍLOHA 1  / OTÁZKY/TIPYEKOŠKOLÁK / EKOŠKOLAČKA / PŘÍLOHA 1  / OTÁZKY/TIPY

Jak využíváš jednotlivé listy v sešitech?

Víš, že existují sešity z recyklovaného papíru?

Co děláš se sešitem, když ho nepopíšeš celý?

Pokud to tvému učiteli nevadí, můžeš sešit na jeden předmět používat i více roků, 
dokud ho nepopíšeš.

Vyber si sešit s linkami či čtverečky, 
které nejvíce odpovídají velikosti tvého písma.

Každých 50 kg sběrového papíru může zachránit jeden strom. Při výrobě papíru 
z papíru (recyklovaného papíru) se navíc uspoří přes 30 % energie oproti výrobě 
papíru ze dřeva a ušetří se také velké množství vody (kolem 2,5 litru na každý 
kilogram papíru!).

I při výrobě recyklovaného papíru se spotřebovává energie a voda, navíc je takto 
vyrobený papír vždy o trochu méně kvalitní než původní. Vlákna se totiž při 
recyklaci zkracují a ta, která jsou příliš krátká, se již nemohou spojit dohromady v 
soudržnou hmotu. Papír se tak může recyklovat jen pětkrát až sedmkrát. Proto je 
dobré nejen papír třídit a odnášet do sběrny, ale také ho předtím maximálně využít.

(asi 8 % celkové produkce ropy se spotřebuje na 
výrobu plastů).
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Způsob

potřeba

EKOŠKOLÁK / EKOŠKOLAČKA / PŘÍLOHA 2  / PRACOVNÍ LIST
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NAKUPOVÁNÍ A JEHO DŮSLEDKY / METODIKA PRO UČITELE

Nakupování  
a jeho důsledky

Žák zpracuje na základě textu informace  
o dopadu výroby a dovozu vybraných surovin.

Žák vysvětlí tyto dopady ostatním.

Žák ze získaných informací vyvodí důsledky  
pro své nákupní chování.

Hodina je zaměřena na podrobné prozkoumání environmentálních a sociálních do-
padů výroby a dovozu čtyř surovin – tantalu, hliníku, palmového oleje a kávy. Žáci 
nejprve hledají spojitost mezi výrobky, které tyto suroviny obsahují, a poté ve skupi-
nách dávají dohromady, co o těchto surovinách vědí. Metodou skládankového učení se 
seznámí s dopady spotřeby těchto surovin a vyvodí z toho pro sebe důsledky.

E Jak vůbec vznikly? 10 min.
Hliníková plechovka, Bohemia Chips, mobil, 
káva, pracovní list (Příloha 1), 
kartičky s názvy surovin (Příloha 2)

U Skládankové učení 25 min. Sady 4 textů k jednotlivým surovinám 
(Příloha 3) 

R Co jsem se 
dozvěděl/a

10 min. Pracovní list (Příloha 1)

Poté co domovské skupiny vyřeší svůj úkol, každý člen z domovské skupiny odejde 
do tzv. expertní skupiny. V nich se sejdou žáci se stejnými kartičkami, vzniknou tedy 
čtyři expertní skupiny, jejichž práce se bude týkat jen jedné suroviny – tantalu, hliní-

2. STUPEŇ
A STŘEDNÍ
ŠKOLA

Žáci si navzájem 
předají informace  
z textů a zapíší si je. 
Napíší zda a jak se 
změní jejich nákupní 
návyky.

Před žáky postavíme hliníkovou plechovku, chipsy (smažené na palmovém oleji – např. 
Bohemia Chips), mobil a kávu případně využijeme obrázky z pracovního listu (Příloha 1). 
Položíme celé třídě otázky, jaké suroviny jsou potřeba k výrobě těchto věcí, kde se berou 
a jakým způsobem se získávají. Necháme každému chvilku na rozmyšlenou, následuje 
brainstorming, nápady zapisujeme na tabuli zvlášť ke každé věci. Poté rozdělíme žáky do 
skupin po čtyřech pomocí kartiček (Příloha 2), na nichž je napsáno tantal, hliník, palmový 
olej, kávové boby. Každý dostane jednu kartičku. Skupiny se vytvoří tak, aby v každé byla 
každá kartička zastoupena jednou. Tím vzniknou domovské skupiny, které se snaží přijít 
na to, jak se suroviny na kartičkách váží k oněm čtyřem výrobkům a co o těchto surovi-
nách vědí.

 Co budou žáci dělat: 
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ku, kávy či palmového oleje, dle toho, co mají žáci na kartičce (Příloha 3 ). Každý 
z expertů dostane text o své surovině. Úkolem expertní skupiny je přečíst si postupně
po odstavcích text. Vždy jeden ze skupiny poté, co ostatní dočtou daný odstavec, shrne 
jeho obsah, vyjasní, co není jasné, a položí ostatním otázku, která se vztahuje k dané-
mu úseku. Pak se všichni společně pokusí shrnout nejdůležitější informace z odstavce 
do jedné věty. Stejný postup platí pro další odstavce textu. Na závěr se společně ve sku-
pinách domluví na tom, jaké informace a jakým způsobem předají ostatním po návra-
tu do domovské skupiny. Zadání, co mají žáci ve skupinách dělat, napíšeme na tabuli.
Poté se experti navrátí zpět do svých domovských skupin a postupně seznámí své ko-
legy s tím, co se dozvěděli. Společně se pokusí odpovědět na otázku, co mají ony čtyři 
výrobky společného. Pokud je dostatek času, mohou ve skupině vymyslet k jednotli-
vým výrobkům „reklamní“ slogan, který by však popisoval negativní pozadí výroby 
daného produktu.*

Každý za sebe si do pracovního listu zapíše, co se o jednotlivých surovinách dozvěděl, 
co ho překvapilo, co by ho zajímalo dál a zda a jak tyto informace zapůsobí na jeho 
nákupní chování. 

Dalším nástrojem, který umožňuje měřit dopady naší spotřeby, je 
 Té je věnován samostatný list. Zde jenom upozorníme na informační materiál,

z nějž jsou čerpány texty pro druhý stupeň: publikace Česká stopa: environmentální
a sociální dopady spotřeby za našimi hranicemi, vydaná Zeleným kruhem. Kromě
obecného úvodu o dopadech naší spotřeby a možných alternativách se zabývá
podrobně dopady využívání těchto surovin, resp. činností: ropa, hliník, tantal, sója,
mořské ryby, káva, palmový olej, tropické dřevo, oxid uhličitý, turistika.

NAKUPOVÁNÍ A JEHO DŮSLEDKY / METODIKA PRO UČITELE

t – H – k – po t – H – k – po

t – H – k – pot – H – k – po H – H – H – H – H – H

t – t – t – t – t – t

ekologická stopa

dalším nástrojem, 
který umožňuje 
měřit dopady naší 
spotřeby, je ekologická 
stopa. té je věnován 
samostatný list. Zde 
jenom upozorníme 
na informační 
materiál, z nějž 
jsou čerpány texty 
pro druhý stupeň: 
publikace Česká stopa: 
environmentální 
a sociální dopady 
spotřeby za našimi 
hranicemi, vydaná 
Zeleným kruhem. 
kromě obecného 
úvodu o dopadech 
naší spotřeby  
a možných 
alternativách se 
zabývá podrobně 
dopady využívání 
těchto surovin, 
resp. činností: ropa, 
hliník, tantal, sója, 
mořské ryby, káva, 
palmový olej, tropické 
dřevo, oxid uhličitý, 
turistika.

 schéma 

* Podrobný popis metody „skládankové učení“ viz J. L. Steelová a kol.: Kooperativní učení. 
Příručka V. Praha: Kritické myšlení, o.s., 2007, s. 12–17.

Každý za sebe si do pracovního listu (Příloha 1) zapíše, co se o jednotlivých surovinách 
dozvěděl, co ho překvapilo, co by ho zajímalo dál a zda a jak tyto informace zapůsobí 
na jeho nákupní chování.
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k výrobku
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Co mají čtyři výrobky společného?

Co mě překvapilo?

Co by mě ještě zajímalo?

Změní se nějak mé nákupní návyky? Jak?

NAKUPOVÁNÍ A JEHO DŮSLEDKY / PŘÍLOHA 1 / PRACOVNÍ LIST
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NAKUPOVÁNÍ A JEHO DŮSLEDKY / PŘÍLOHA 2 / NÁZVY SUROVIN
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Tantal je poměrně vzácný, tvrdý, leskle mod-
rošedý kov. Využívá se zejména pro své ne-
obyčejné vlastnosti: extrémní odolnost proti 
korozi, velkou pevnost, dobrou opracovatel-
nost, odolnost vůči kyselinám a dobrou vodi-
vost. Hlavní využití tantal nachází při výrobě 
elektronických součástek, hlavně tantalových 
kondenzátorů. Výrobci elektroniky se snaží 
své zboží stále zmenšovat a tantal je prostřed-
kem, který jim to umožňuje. Tantalové sou-
částky tak najdeme téměř v každém počítači 
či mobilním telefonu. Jeho světová spotřeba se 
každoročně zvyšuje o 8–12 % a s ní samozřej-
mě i cena kovu.

Ložiska rud, ze kterých se čistý tantal extra-
huje, se nacházejí zejména v Austrálii, Kanadě, 
Brazílii a v zemích střední Afriky. V Kongu 
leží 80 % světových zásob kolumbitu-tantalitu 
(tantalových rud). Dobývá se podobně jako 
zlato v devatenáctém století.

Kongo, třetí největší africkou zemi, už dlouho 
sužuje občanská válka, částečně související 
i s těžbou tantalu. Co do počtu mrtvých je největ-
ší humanitární katastrofou od konce druhé 
světové války. Ozbrojené skupiny ovládají ne-
legální, ale výnosnou těžbu tantalových rud. 
Výtěžky z této ilegální těžby jsou investovány 
do dalšího vyzbrojování válčících skupin. Vý-
voz tantalu tak přímo financuje válku.

Během posledních let muselo asi 3,4 milionu 
obyvatel nuceně opustit své domovy. Mnoho 
farmářů bylo vyhnáno ze svých pozemků, kte-
ré se nacházely na území s bohatými ložisky 
tantalu. Místo svého původního živobytí nyní 
pracují v dolech, kde se ilegálně těží nerostné 
suroviny. Dobývání nerostů zde navíc probíhá 
v nelidských podmínkách, k práci jsou často 

nuceny i děti. Podle některých odhadů v oblas-
ti severovýchodního Konga v druhé polovině 
devadesátých let asi 30 % školních dětí přeru-
šilo studium, protože byly okolnostmi donuce-
ny zapojit se do ilegální těžby tantalových rud.

V honbě za bohatým tantalovým výtěžkem 
jsou v Kongu také káceny tropické pralesy
v místních národních parcích. Populace slonů
v národním parku Kahuzi-Biega byla v důsledku 
ilegální těžby a vývozu tantalu téměř vyhube-
na, dramaticky poklesl i počet goril.

Velké korporace obchodující s tantalem byly 
vyzvány, aby nakupovaly kov jen z legálních 
zdrojů. Výsledkem ale bylo pouze to, že se 
ilegálně vytěžené rudy pašují do sousedních 
afrických států, odkud jsou reexportovány 
legální cestou. Skutečný původ tantalu se 
tímto mechanismem obratně zakrývá, takže 
papírově se zdá být v pořádku. Na své cestě
z ilegálních dolů v Kongu do spotřební elektro-
niky vystřídá tantal nejméně deset vlastníků. 
Původ kovu v přístrojích téměř není možné 
vystopovat. Tantal je běžnou součástí spotřeb-
ního zboží prodávaného na českém trhu. Je 
pravděpodobné, že část výrobků obsahuje kov, 
který pochází z konžské rudy. Dokázat to ani 
s jistotou vyloučit ovšem nejde: brání tomu 
komplikovaný řetězec obchodních vztahů.

-
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Hliník je po oceli druhý nejpoužívanější kov. 
Cení se pro svoji nízkou hmotnost a odolnost 
i proti rezavění. Využívá se proto při výrobě 
automobilů, lodí, letadel či ve stavebnictví. Na 
jeden osobní automobil se spotřebuje kolem 
130 kilogramů hliníku. Vyrábějí se z něj však 
také produkty denní spotřeby: nápojové ple-
chovky, víčka na jogurty, obaly na čokolády, 
paštiky či zubní pasty.

Hliník se získává poměrně komplikovaně
z bauxitu, rudy bohaté na oxid hlinitý sloučený 
s vodou. Největším světovým producentem 
bauxitu je Austrálie, která se na globální těžbě 
podílí asi jednou třetinou. Mezi klíčové doda-
vatele patří i Brazílie, Jamajka, západoafrická 
Guinea, Indie a Čína. V jižní Evropě leží menší 
bauxitové doly.

Bauxit se těží ve velkých povrchových dolech, 
které často způsobují masivní zábor území, 
vyžadují vystěhování místních obyvatel a vy-
tlačují zemědělství i přírodní vegetaci. Ložiska 
bauxitu se často nacházejí v rovníkových 
oblastech, zakládání dolů je proto většinou 
spojeno s ničením rozsáhlých ploch tropických 
pralesů. Z vytěžené bauxitové rudy se získává 
oxid hlinitý, ze kterého se poté v rafineriích 
při teplotě kolem 950 °C vyrábí samotný hli-
ník. Ze čtyř tun vytěženého bauxitu lze získat 
přibližně jednu tunu čistého hliníku. Jednou 
z odpadních látek, které vznikají ve velkém 
množství při výrobě hliníku, je přitom toxický 
odpad známý jako červený kal.

Výroba hliníku z bauxitu je extrémně energe-
ticky náročná. Na výrobu 1 kg kovu se spotře-
buje 47,5 kWh elektřiny, což je skoro třiadva-
cetkrát víc než energie potřebná na výrobu 
skla (při 50% podílu recyklované suroviny) 
a devětkrát víc než na výrobu kilogramu pocí-
novaného plechu. Už začátkem devadesátých 

let byla spotřeba elektřiny ve světových hliní-
kárnách vyšší než celková poptávka po elek-
třině ve všech afrických zemích dohromady.

Během chemických reakcí při výrobě hliníku 
unikají dále do ovzduší různé toxické látky, 
například fluór, což se neobejde bez negativ-
ních dopadů. Mezi „nejšpinavější“ továrny bý-
valého Československa patřila hliníkárna ve 
Žiaru nad Hronom, která nesla odpovědnost za 
devítinásobně vyšší výskyt alergických one-
mocnění ve žiarském okrese ve srovnání se 
slovenským průměrem a způsobila chudokrev-
nost zhruba poloviny místních dětí.

Česká republika v roce 2004 spotřebovala 
zhruba 130 000 tun hliníku. Starší (už zhruba 
deset let stará) data hovoří o přibližně 12 000 
tunách hliníkových obalů ročně, z toho recy-
klováno bylo pouze asi 13 procent. Nejde o za-
nedbatelné množství: zbývajících, vyhozených 
11,5 kilotuny by stačilo na výrobu 523 doprav-
ních letadel Boeing 737. Recyklace hliníku je 
oproti jeho výrobě energeticky mnohem méně 
náročná. Roztavení a recyklace hliníkového 
odpadu ušetří asi 97 % energie, které by bylo 
potřeba k výrobě kovu z primární suroviny.
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Káva je – po ropě – druhým nejvýznamněj-
ším vývozním artiklem rozvojového světa. 
Proto intenzivní produkce významně přispívá 
k vytlačování původní přírody a místního 
zemědělství. Hlavní škodlivé dopady pěstová-
ní kávy jsou ničení přírodní vegetace, eroze
a degradace půdy, vysoká spotřeba pesticidů

 a s ní související kontaminace vody toxickými 
látkami. Káva se pěstuje zejména ve střední 
a jižní Americe, v západní Africe a v jihový-
chodní Asii. Hlavním dodavatelem kávy do 
České republiky je Vietnam.

Světová spotřeba kávy roste o 1,7 % ročně. 
Zájem sice roste, ale ne tak rychle jako pro-
dukce, která stoupá v důsledku rozšiřování 
ploch, na kterých se káva pěstuje. Důsledkem 
globálního přebytku kávy je pokles cen. 
V roce 2002 dosáhly ceny kávy světového mini-
ma, což vážně poškozuje pěstitele. Pracují ve 
velmi špatných podmínkách na plantážích, ale 
výkupní cena kávy je často nižší než náklady 
na pěstování.

Kávu lze pěstovat dvojím způsobem. První 
spočívá ve vyklučení porostu a zakládání in-
tenzivních plantáží. Šetrnější postup je tradič-
ní pěstování kávy ve stínu původní vegetace. 
Farmáři navíc mohou s kávovníkem kombino-
vat další produkty, což zajišťuje až o čtvrtinu 
větší a zároveň pestřejší – a tedy stabilnější – 
zdroj příjmů než monokultura.

Výzkum v Kolumbii a Mexiku ukázal, že na 
umělých plantážích se vyskytuje o 90 % méně 
druhů ptáků než tam, kde je káva pěstována 
ve stínu původního porostu. Banky, meziná-
rodní rozvojové agentury i místní vlády však 
podporují zejména intenzivní umělé plantáže, 
jejichž plocha roste. Ačkoli jsou výnosy při 
pěstování kávy na těchto plantážích vyšší, 
dodatečné náklady na chemické ošetřování 

porostu a lidskou práci převažují nad zisky 
z prodeje. Devatenáct z pětadvaceti center 
světové biologické diverzity jsou zároveň 
významnými oblastmi pěstování kávy. Na 
kávovníkové plantáže bylo v těchto místech 
přeměněno více než 10 milionů hektarů pří-
rodních biotopů.

Příkladem, který ilustruje dopady pěstování 
kávy na bohatství přírodních ekosystémů, je 
právě největší český dodavatel Vietnam. Vlá-
da se cíleně zaměřila na systematický rozvoj 
monokulturních kávových plantáží na úkor 
přírodních lesů. Stovky tisíc lidí migrovaly 
do střední části Vietnamu a zakládaly zde své 
farmy. Jen v provincii Dac Lac to znamena-
lo vyklučení 74 000 hektarů lesa. Produkce 
vietnamské kávy pochází převážně z intenziv-
ních plantáží, kde výnos činí průměrně 1000 
kilogramů na hektar. Dalšího růstu produkce 
lze dosáhnout jen rozšiřováním plochy na 
úkor původních pralesů a jejich obyvatel, a to 
na místech, která byla vyhlášena za přírodní 
rezervace či národní parky.
Dovoz kávy z Vietnamu do České republiky
v roce 2004 činil zhruba 11 500 tun. Při výnosu 
jedné tuny z hektaru intenzivních plantáží by 
to znamenalo, že jen česká spotřeba ve Vietna-
mu zabírá více než 100 čtverečních kilometrů.

-
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Palmový je po sójovém druhý nejvýznamnější 
jedlý olej: na světové spotřebě se podílí 21 %. 
Používá se v množství potravin i spotřebního 
zboží, od margarinů, zmrzliny, čokolády, chip-
sů, instantních polévek, majonéz či sušenek 
po mýdlo, šampony, kosmetiku nebo zvířecí 
krmiva; slouží také v průmyslu. Na tomto 
tropickém výrobku se smaží třeba „tradiční 
české brambůrky“ Bohemia Chips.

Vyrábí se z plodů palmy olejné (Elaeis gui-
neensis). Strom původně pochází ze západo-
afrického pobřeží, jeho pěstování se ovšem 
rozšířilo do tropů celého světa. Drtivá většina 
produkce dnes pochází z jihovýchodní Asie, 
hlavně z Malajsie a Indonésie. Zejména v Indo-
nésii zažívá palmový byznys od osmdesátých 
let velmi rychlý rozvoj. Produkce se zde jen 
v letech 1997–2001 zvýšila ze 6,6 milionu tun 
na 9,5 milionu. Zatímco v roce 1985 indonéské 
plantáže pokrývaly 600 000 hektarů, o pat-
náct let později to už byly tři miliony. Očekává 
se, že do roku 2020 by mělo přibývat asi 
150 000 hektarů ročně.

Obětí palmového byznysu se stávají místní 
lidé, kteří jsou vytlačováni z půdy. Plantáže 
běžně vznikají na obecních či soukromých po-
zemcích bez souhlasu tradičních majitelů. Při 
jejich zakládání pravidelně dochází k násilné-
mu vyhánění původních vlastníků. Odvětví 
ovládá korupce a palmové společnosti běžně 
spolupracují s vojáky, aby potlačily odpor 
původních majitelů. Součástí teroru je zastra-
šování, mučení, vraždy i zatýkání.

Pěstování palmy olejné patří mezi nejdůleži-
tější příčiny rapidního odlesňování v jihový-
chodní Asii. Asi polovina plantáží vzniká na 
úkor lesů. Rapidně tak mizí zbývající tropické 
pralesy na ostrovech Sumatra, Borneo i v dal-
ších oblastech, které jsou místem mimořádné 
biologické diverzity. Tisíce rostlin a živočichů 

žijí pouze zde a nikde jinde na světě. Přeměna 
na plantáže pro většinu z nich znamená konec. 
Vyklučení lesa dále dramaticky zvyšuje riziko 
povodní a erozi půdy v sousedství, což poško-
zuje zemědělce. Vedle přímého odlesňování 
jsou plantáže palmy olejné častou příčinou les-
ních požárů, které v posledních letech sužují 
jihovýchodní Asii. Většinu požárů v Indonésii 
způsobilo vypalování lesa při zakládání plan-
táží; z toho asi tři čtvrtiny tvořily palmové 
plantáže.

Ekologické a sociální škody se neomezují 
na zábor území a zakládání lesních požárů. 
Palmový průmysl patří mezi nejhorší znečiš-
ťovatele v regionu. Při pěstování se používá 
25 různých druhů pesticidů. Silné dávky 
pesticidů a umělých hnojiv kontaminují řeky, 
mořské zálivy a okolní půdu. Při zpracování 
palmových plodů vzniká tekutý odpad, který 
se často nečištěný vypouští do vody a způso-
buje silné znečištění. Rybáři tak přicházejí
o živobytí a rodiny v sousedních obcích o vodu 
k vaření, praní a koupání se. Česká republi-
ka každoročně dováží necelých 30 000 tun 
palmového oleje. Jde možná o nejdůležitější 
příspěvek naší země k devastaci tropických 
pralesů, které jsou zdrojem většiny biologické 
diverzity planety a domovem milionů lidí.

-

NAKUPOVÁNÍ A JEHO DŮSLEDKY / PŘÍLOHA 3 / SADA TEXTŮ
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EKOLOGICKÁ STOPA / METODIKA PRO UČITELE

Ekologická stopa

Žák vysvětlí, co je ekostopa.

Žák zdůvodní, jak se jednotlivé lidské činnosti  
promítají do velikosti ekostopy.

Žák vyvodí důsledky ze svého chování,  
navrhne řešení pro snížení své ekostopy.

Žáci se nejprve zamyslí nad tím, jaké přírodní zdroje jsou potřeba k provádění běž-
ných každodenních činností. Seznámí se s pojmem ekologická stopa a sami si vyplní 
dotazník, na jehož základě je možné si vlastní ekostopu spočítat (případně mohou pra-
covat přímo na internetu a dojít rovnou k hodnotě své ekostopy). Pak žáci diskutují 
o jednotlivých faktorech (dle otázek v dotazníku) a pokoušejí se navrhnout řešení 
k zlepšení své ekostopy.

E Stopa na Zemi 30 min.
Větší papíry (dle velikosti nohou), 
velká mapa světa/obraz Zeměna tabuli, 
nůžky, příp. lepenka

U Spočítej si ekostopu 45 min. Dotazníky (Příloha 1), 
informace k dotazníkům (Příloha 2)

R Moje nová ekostopa 15 min. Ekostopa

Rozdáme žákům přiměřeně velké kusy balicího papíru, každý si na papír obkreslí 
svou stopu (botu) a vystřihne. V případě nedostatku času si každý do sešitu přes celou 
stránku či na papír nakreslí obrys lidské stopy (chodidla). Poté vyzveme žáky, aby si 
představili svůj běžný den, případně život. Co všechno v něm dělají? A co všechno 
k tomu potřebují? Každý sám si do horní části své stopy zapíše činnosti, které považuje 
za důležité a ke kterým je zároveň třeba nějaký přírodní zdroj. Činností by mělo být 
minimálně pět. 

Poté se žáci spojí do dvojic, prodiskutují navzájem své nápady, dopíší si do stopy to, co 
sami neměli a společně se snaží ze svých návrhů vybrat pět nejdůležitějších či tako-
vých, které potřebují nejvíce přírodních zdrojů. Výběr může být i zobecněním jednotli-
vých návrhů. Poté se vždy dvě dvojice spojí do čtveřic a čeká je tentýž úkol – seznámit 
se navzájem s výběrem pěti nejdůležitějších činností a opět se společně shodnout na 
nové pětici. Výsledných pět činností si zdůrazní každý ve své stopě. V případě nedo-
statku času necháme žáky po provedení samostatného zamyšlení buď jen ve dvojicích, 
či je rovnou spojíme do čtveřic. 

    
 

    
   

Žáci vyplní dotazník, 
vyberou jednu věc, 
kterou se budou snažit 
změnit k lepšímu.

 Co budou žáci dělat: 

2. stupeň 2 VyučoVaCí 
HodIn
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Když jsou všechny skupiny hotové, otevřeme tabuli, na kterou jsme předem nakreslili 
planetu Zemi nebo před žáky rozložíme obraz Země nakreslený na velkém papíře. 
Navážeme na předchozí činnost žáků a poukážeme na to, že každý do své stopy zapsal 
činnosti, které běžně dělá a na kterých mu záleží, avšak každá tato činnost potřebuje 
něco z přírody, ze Země. Vyzveme zástupce jednotlivých skupin, aby na zeměkouli po-
ložili svoji stopu. Všichni žáci se shromáždí nad zeměkoulí pokrytou stopami. Můžeme 
se krátce zastavit nad jednotlivými činnostmi zapsanými na stopách. Co se nejčastěji 
opakuje? 

Vysvětlíme, že papírové stopy představují plochu či oblast Země, která je potřeba 
k vykonání zapsaných činností. Krátce diskutujeme nad vzniklým obrazem. Kolik místa 
na Zemi zbývá? Je to tak i ve skutečnosti? Byly by stopy (myšleno obrazně jako nároky 
na prostor) každého člověka stejně velké? Jak se liší stopa Afričana a Evropana?

Po diskusi nad Zemí pokrytou stopami vysvětlíme stručně pojem ekologická stopa 
– podobně jako naobrázku je to výpočet produktivní plochy Země, které je třeba k za-
jištění nároků a činností jednotlivých obyvatel. Dle věku žáků můžeme přidat další po-
drobnosti a informace. Každý za sebou zanechává nějakou ekologickou stopu dle toho, 
jakým způsobem žije. Jak velká je asi ekostopa žáků doopravdy? Rozdáme každému 
dotazník (Příloha 1), na základě kterého je možné si ekologickou stopu spočítat. 
Každý si sám vyplní svůj dotazník. Poté si sousedé navzájem porovnají své odpovědi, 
prodiskutují, jak jednotlivé oblasti (dle dotazníku) ovlivňují ekologickou stopu a do 
prázdného sloupečku v dotazníku doplní své závěry o tomto vlivu.

Poté společně probereme jednotlivé otázky, případně celé oblasti a diskutujeme nad 
tím, co z nabízených možností vede k nejmenší ekologické stopě a proč. Na závěr vy-
zveme žáky, aby si spočítali svou ekologickou stopu na internetu na 
Dotazník uvedený v příloze je zkrácený, na internetu je uvedena jeho plná verze 
s dvaceti otázkami. 

Každý se vrátí zpět ke své papírové stopě a dopíše si do ní či na druhou stranu jednu 
věc, kterou se bude snažit změnit k lepšímu a jak, jednu věc, které se nedokáže vzdát, 
a jednu věc, o které se pobaví s rodiči. Přeloženou stopu si pak žáci mohou nalepit do 
sešitu. 

Ekologická stopa je nástroj, jak měřitelně vyjádřit dopady naší spotřeby a životního sty-
lu. Je to poměrně nová metoda, kterou vytvořili a publikovali Mathias Wackernagel 
a William Rees v roce 1996. Vychází z představy, že vše, co člověk spotřebovává a využívá, 
nakonec pochází z přírodních zdrojů, které zabírají nějaký prostor na Zemi. Všechny 
zdroje a suroviny, které spotřebujeme (ať už jako jednotlivci či město, stát nebo celá 
Země), jsou pomocí matematických propočtů a vzorců převedeny na jednotnou plochu 
Země, která je k jejich produkci potřeba. Tím vznikne univerzální jednotka ekologické 
stopy – globální hektar (gha), který představuje hektar půdy odpovídající průměrné svě-
tové produktivitě zdrojů, resp. schopnosti absorbovat odpad na jeden hektar.

Výpočet ekologické stopy se skládá z několika dílčích ekostop. Ty vzniknou převe-
dením jednotlivých faktorů spotřeby, jako je bydlení, doprava, odpady, jídlo atd., na 
různé typy využívané půdy – zastavěná plocha, orná půda, lesy, pastviny, vodní plo-
chy a plocha potřebná k pohlcení produkce CO

2
. Tyto jednotlivé stopy se sečtou 

a výsledkem je celková ekostopa.

EKOLOGICKÁ STOPA / METODIKA PRO UČITELE

 

 začneme 
stejnou evokací, ve fázi 
uvědomění seznámíme 
žáky s ekologickou sto-
pou a prodiskutujeme 
otázky nad obrázkem 
Země. Na závěr hodiny 
(reflexe) necháme žáky 
navrhnout řešení, jak 
jednotlivé činnosti, 
které mají zapsané ve 
stopě, upravit tak, aby 
jejich stopa byla co 
nejmenší.

 začne-
me brainstormingem 
na téma, jaké oblasti 
lidské činnosti by asi 
mohl obsahovat dotaz-
ník pro výpočet ekolo-
gické stopy. Poté žákům 
rozdáme dotazníky, 
práce s nimi a následná 
reflexe je stejná jako 
výše.

www.hraozemi.cz.

 Informace k tématu: 

ekologická stopa
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Ekostopa se vztahuje k biokapacitě Země, tj. celkové ploše Země, kterou můžeme vy-
užít k zajištění naší spotřeby. Ekologická stopa ČR překračuje biokapacitu Země asi 
1,8krát, průměrná ekostopa jednoho obyvatele ČR byla v roce 2003 přes 5 gha. V tém-
že roce přitom byla dostupná biokapacita na obyvatele Země 1,8 gha. 

Ke snížení ekostopy pomáhají všechny ekologicky šetrnější způsoby chování – šetře-
ní energií a vodou, minimalizace odpadů, nekupování zbytečností, obnovitelné zdroje 
energie apod.

Různý věk a pohlaví v dotazníku předpokládají odlišnou spotřebu potravin – děti mají 
v tomto ohledu menší ekostopu, stejně jako ženy oproti mužům. 

U bydlení ovlivňuje ekostopu počet členů domácnosti a plocha bytu. Větší počet členů 
domácnosti znamená sdílení energií společných pro celý byt, větší plocha obydlí na-
opak vyžaduje více materiálu na stavbu, infrastrukturu a energetické zajištění chodu 
domácnosti. Podobně je to u typu domu – materiálově a energeticky nejnáročnější 
(přepočteno na bytovou jednotku) je samostatný dům. Nejšetrnějším zdrojem vytápění 
jsou obnovitelné zdroje, poté zemní plyn, uhlí, dálkové vytápění a nejméně vhodná je 
elektřina (na vytápění je jí „škoda“ a navíc je u nás z velké většiny vyráběna z neobno-
vitelných zdrojů s velkými emisemi CO

2
) . 

U potravin rozhoduje o ekostopě plocha zemědělské půdy potřebná k zajištění vý-
chozích surovin, náročnost zpracování a doprava. Potraviny živočišného původu jsou 
náročnější na plochu zemědělské půdy, neboť je nutné zajistit zvířatům krmení. U prů-
myslového zpracování je vztah k velikosti ekostopy jasný – čím více zpracovávaných 
složek a obalů potravina potřebuje, tím je náročnější její výroba. Podobné je to s do-
pravou, nejlepší jsou samozřejmě místní či české potraviny. U biopotravin, které jsou 
dováženy z velké dálky, se jejich environmentální rozměr snižuje.

Zpracování odpadů vyžaduje hodně energie a plochy. Třídění co nejvíce složek odpadu 
a jejich recyklace snižuje tyto nároky tím, že se zachovává již jednou získaná surovina.

Doprava se na ekostopě podílí velikostí zastavěné plochy a energetickými a materiálo-
vými nároky na výstavbu a udržení infrastruktury a na výrobu dopravních prostřed-
ků. Nejnižší ekostopu má chůze a jízdní kolo, poté hromadná doprava, auto a letadlo. 
U všech zmíněných dopravních prostředků záleží samozřejmě i na jejich obsazenosti 
a spotřebě.

EKOLOGICKÁ STOPA / METODIKA PRO UČITELE
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EKOLOGICKÁ STOPA / PŘÍLOHA 1 / EKOSTOPA

 (Zdroj: CD-ROM Hra o Zemi, www.hraozemi.cz)

 12–13  14–15   16–20   21–35   36–50   51–65 více

 muž    žena

  

  

 200 m2 a více     130–200 m2       90–130 m2     60–90 m2     30–60 m2     30 m2 a méně

  

  Samostatný dům
  Řadový dům nebo dům s 2–4 jednotkami
  Více poschoďový bytový dům (činžovní, panelový)
  Nízkoenergetický/ekologický dům

  

  Pouze elektřina
  Elektřina v kombinaci s OZE (Obnovitelné zdroje energie)
  Pouze hnědé, černé uhlí, koks
  Hnědé, černé uhlí, koks v kombinaci s OZE
  Pouze zemní plyn
  Zemní plyn v kombinaci s OZE
  Centrální (dálkové) vytápění
  Obnovitelné zdroje

  

  Téměř pokaždé (maso, vejce/mléčné výrobky prakticky v každém jídle)
  Velmi často (maso denně nebo téměř denně)
  Často (maso jednou nebo dvakrát týdně)
  Příležitostně
  Velmi málo (žádné maso a vajíčka/mléčné výrobky několikrát týdně)
  Nikdy

EKOLOGICKÁ STOPA / PŘÍLOHA 1 / DOTAZNÍK 
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EKOLOGICKÁ STOPA / PŘÍLOHA 1 / EKOSTOPA

 

  Větší část potravin, které konzumuji, je průmyslově zpracovaná a balená.
  Tři čtvrtiny
  Polovina
  Jedna čtvrtina
  Velmi málo. Větší část potravin není průmyslově zpracovaná a není balená.

  

  Většina potravin
  Polovina
  Menšina
  Konzumuji pouze české potraviny.
  Preferuju potraviny ze dvora, místní produkci, biopotraviny.

 

  Netřídím.
  Třídím pouze jednu složku (např. pouze papír nebo pouze sklo či plasty).
  Třídím papír, plasty, sklo a nebezpečné odpady (baterie apod.).
  Třídím i další složky (biologický odpad, hliník, textil atd.).

 Doprava 

 

 300 km a více        100–300 km        50–100 km        1–50 km        0 km

 

 500 km a více     300–500 km     150–300 km     50–150 km     1–50 km     0 km

EKOLOGICKÁ STOPA / PŘÍLOHA 1 / DOTAZNÍK 
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Ekostopa se vztahuje k biokapacitě Země, tj. celkové ploše Země, kterou můžeme vy-
užít k zajištění naší spotřeby. Ekologická stopa ČR překračuje biokapacitu Země asi 
1,8krát, průměrná ekostopa jednoho obyvatele ČR byla v roce 2003 přes 5 gha. V tém-
že roce přitom byla dostupná biokapacita na obyvatele Země 1,8 gha. 

Ke snížení ekostopy pomáhají všechny ekologicky šetrnější způsoby chování – šetře-
ní energií a vodou, minimalizace odpadů, nekupování zbytečností, obnovitelné zdroje 
energie apod.

Různý věk a pohlaví v dotazníku předpokládají odlišnou spotřebu potravin – děti mají 
v tomto ohledu menší ekostopu, stejně jako ženy oproti mužům. 

U bydlení ovlivňuje ekostopu počet členů domácnosti a plocha bytu. Větší počet členů 
domácnosti znamená sdílení energií společných pro celý byt, větší plocha obydlí na-
opak vyžaduje více materiálu na stavbu, infrastrukturu a energetické zajištění chodu 
domácnosti. Podobně je to u typu domu – materiálově a energeticky nejnáročnější 
(přepočteno na bytovou jednotku) je samostatný dům. Nejšetrnějším zdrojem vytápění 
jsou obnovitelné zdroje, poté zemní plyn, uhlí, dálkové vytápění a nejméně vhodná je 
elektřina (na vytápění je jí „škoda“ a navíc je u nás z velké většiny vyráběna z neobno-
vitelných zdrojů s velkými emisemi CO

2
) . 

U potravin rozhoduje o ekostopě plocha zemědělské půdy potřebná k zajištění vý-
chozích surovin, náročnost zpracování a doprava. Potraviny živočišného původu jsou 
náročnější na plochu zemědělské půdy, neboť je nutné zajistit zvířatům krmení. U prů-
myslového zpracování je vztah k velikosti ekostopy jasný – čím více zpracovávaných 
složek a obalů potravina potřebuje, tím je náročnější její výroba. Podobné je to s do-
pravou, nejlepší jsou samozřejmě místní či české potraviny. U biopotravin, které jsou 
dováženy z velké dálky, se jejich environmentální rozměr snižuje.

Zpracování odpadů vyžaduje hodně energie a plochy. Třídění co nejvíce složek odpadu 
a jejich recyklace snižuje tyto nároky tím, že se zachovává již jednou získaná surovina.

Doprava se na ekostopě podílí velikostí zastavěné plochy a energetickými a materiálo-
vými nároky na výstavbu a udržení infrastruktury a na výrobu dopravních prostřed-
ků. Nejnižší ekostopu má chůze a jízdní kolo, poté hromadná doprava, auto a letadlo. 
U všech zmíněných dopravních prostředků záleží samozřejmě i na jejich obsazenosti 
a spotřebě.

EKOLOGICKÁ STOPA / METODIKA PRO UČITELE

EKOLOGICKÁ STOPA / PŘÍLOHA 2 / INFORMACE K DOTAZNÍKU

http://hraozemi.maxximal.cz/ekostopa/formular.html.
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EKOZNAČKY / METODIKA PRO UČITELE

Ekoznačky – pro mladší žáky

Žák rozliší výrobky s ekoznačkou od ostatních.

Žák zdůvodní jejich význam pro ŽP a místní komunitu.

Žák zmapuje výrobky s danými ekoznačkami  
v místních obchodech.

Žáci se v hodině seznámí se čtyřmi ekoznačkami na základě výrobků a obalů, které 
sami přinesou, a poté doplní své znalosti o texty a obrázky rozvěšené učitelem po 
třídě. Ve skupinách se podrobně seznámí s jednou značkou, kterou potom představí 
ostatním. Na závěr se vžijí do jednoho certifikovaného výrobku a popíší jeho vznik. 

E  Co jsme nakoupili 15 min.
Loga ekoznaček (Příloha 1), výrobky/obaly 
přinesené z domova, příp. donesené učitelem, 
pracovní list (Příloha 2)

U Známe svoji 
ekoznačku

20 min.
Rozstříhaná loga ekoznaček, obrázky  
a popisy značek (Příloha 3), pracovní list 
(Příloha 2)

R Příběh výrobku 10 min. Pracovní list (Příloha 2)

Žákům ukážeme a po třídě vyvěsíme loga Bio, Fair Trade (FT), Šetrného lesního hos-
podaření (FSC – Forest Stewardship Council) a Ekologicky šetrného výrobku (EŠV) 
(Příloha 1). Úkolem žáků je prozkoumat obchody a přinést na další hodinu co nejvíc 
různých obalů, případně výrobků s danými ekoznačkami.

    
 

    
   

6.−7. 
TŘÍDA

Žáci vytvoří prezentaci  
s informacemi  
o ekoznačce a představí 
ji ostatním. Prezentace 
bude odpovídat předem 
domluveným kritériím. 
Žáci napíší příběh  
o vzniku vybraného 
výrobku. domácí úkol na hodinu: 

program hodiny je 
dost nabitý, ideální by 
bylo pracovat ve dvou 
na sebe navazujících 
hodinách. pokud to 
není možné, hodinu 
zkrátíte ubráním 
informací v aktivitě 
číslo 2 – uvědomění, 
případně ubráním 
jedné z ekoznaček.

 Co budou žáci dělat: 
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Necháme žáky vyložit na lavici obaly/výrobky, které přinesli, a necháme je pracovat 
ve čtveřicích (dvě lavice za sebou). Rozdáme jim pracovní listy (Příloha 2). Jejich úko-
lem je společně probrat a zapsat do pracovního listu:

Po diskusi každá skupina vybere jeden nejméně známý výrobek, který potom před-
staví ostatním dle bodů, které společně probírali. Pokud by se opakovaly výrobky se 
stejnou značkou, vyzveme další skupiny, aby zvolily výrobek se značkou, o které se 
ještě nemluvilo. Učitel potom zapíše na tabuli, kolik bylo v které skupině výrobků 
s jednotlivými značkami. Společně vyhodnotíme, jakých výrobků bylo nejvíce, jakých
nejméně a proč.

Pokud byly v jednotlivých skupinách zastoupeny všechny značky, vyzveme žáky, aby 
si každý ze skupiny vzal obal/výrobek s jinou značkou. Poté se vytvoří nové skupi-
ny dle stejných značek. Pokud je žáků hodně, rozdělíme vzniklé skupiny napůl tak, 
abychom celkem měli osm skupin. Pokud výrobky nebyly rovnoměrně zastoupeny, 
rozdělíme žáky do čtyř, případně osmi skupin, můžeme k tomu využít rozstříhaná loga 
jednotlivých značek. Žáci vytvoří skupiny tak, aby se jim podařilo celé logo opět složit. 
Každá skupina dostane fixu jiné barvy.

Mezitím rozmístíme po třídě obrázky a popisy k jednotlivým značkám (Příloha 3). 
Sdělíme žákům, že jejich úkolem bude představit co nejlépe svou značku, popsat, co 
znamená a jaký je vliv výrobku na životní prostředí. Představení mohou pojmout ja-
koukoli formou, důležité ale je, že se do něj musí zapojit a něco říci všichni členové sku-
piny. Informace mohou získat z textů a obrázků rozmístěných po třídě. Každá skupina 
se snaží dle textu a obrázků zjistit, co patří k její značce. Pokud text či obrázek sedí 
k jejich značce, udělá u něj fixou tečku. Žáci si mohou dělat poznámky do pracovního 
listu. Při prezentaci mohou ostatní skupiny klást doplňující otázky.

Všichni si sednou na své místo, každý si vybere jeden výrobek (buď vlastní, nebo si jej 
půjčí od souseda) tak, aby měl jinou značku, než kterou skupina představovala. Každý 
si představí, že se stal oním výrobkem, a napíše příběh svého vzniku (např. „Jak se ze 
mě stalo máslo“). Kdo chce, může potom svůj příběh přečíst či jej můžeme i s výrob-
kem/obalem umístit na nástěnku.

EKOZNAČKY / METODIKA PRO UČITELE

Lze předpokládat, 
že nejčastější a 
nejznámější budou
biopotraviny. Pokud 
chcete, aby se žáci 
seznámili na „vlastní 
oči“ i s dalšími typy 
ekoznaček, mějte 
výrobky a obaly v 
záloze,můžete pak do 
každé skupiny dát 
jeden méně známý.

Před prezentací se 
s dětmi domluvte
na kritériích, jaké 
by měla správná 
prezentace splňovat.
Kritéria, která žáci 
vymyslí, zapište na 
tabuli a nechte potom
skupiny vzájemně 
ohodnotit svůj výstup.
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Značek na obalech můžeme najít velké množství. Jen některé se 
ale vztahují k životnímu prostředí a jen některé jsou spolehlivé. 
Čtyři značky, na které se tento list zaměřuje, jsou spolehlivými 
ekoznačkami, jejich udělení podléhá zveřejněným a náročným 
pravidlům certifikace. 

je českou ekoznačkou. Certifikaci udílí a kontroluje o. p. s. KEZ (Kontrola 
ekologického zemědělství). V roce 2007 bylo v ČR 1249 ekofarem, 223 výrobců bio-
potravin a plocha ekologicky obhospodařované půdy zabírala 7,2 % celkové výměry 
zemědělské půdy u nás. Hlavními znaky ekologického zemědělství je:

  

  

  

Více informací, seznam výrobců a prodejen na 

Jedná se opět o českou ekoznačku, spravovanou Agenturou pro ekologicky šetrné vý-
robky. Národní program označování ekologicky šetrných výrobků byl vyhlášen
14. dubna 1994. Systém vznikl z iniciativy ministra životního prostředí a ministra 
hospodářství. 

Značka se udílí dle kritérií stanovených pro jednotlivé kategorie výrobků a zaručuje, 
že při výrobě byly minimalizovány negativní ekologické vlivy. Výrobek by měl být 
zároveň příznivý i k lidskému zdraví. 

Další informace a databáze certifikovaných výrobků na 

EKOZNAČKY / METODIKA PRO UČITELE

 ekoznačky (Bio, Fair trade, FsC,
 ekologicky šetrný výrobek) 

 produkt ekologického zemědělství 

 Informace k tématu: 

Značek na obalech můžeme najít velké množství. Jen některé se 
ale vztahují k životnímu prostředí a jen některé jsou spolehlivé. 
Čtyři značky, na které se tento list zaměřuje, jsou spolehlivými 
ekoznačkami, jejich udělení podléhá zveřejněným a náročným 
pravidlům certifikace. 

je českou ekoznačkou. Certifikaci udílí a kontroluje o. p. s. KEZ (Kontrola 
ekologického zemědělství). V roce 2007 bylo v ČR 1249 ekofarem, 223 výrobců bio-
potravin a plocha ekologicky obhospodařované půdy zabírala 7,2 % celkové výměry 
zemědělské půdy u nás. Hlavními znaky ekologického zemědělství je:

  

  

  

Více informací, seznam výrobců a prodejen na 

Jedná se opět o českou ekoznačku, spravovanou Agenturou pro ekologicky šetrné vý-
robky. Národní program označování ekologicky šetrných výrobků byl vyhlášen
14. dubna 1994. Systém vznikl z iniciativy ministra životního prostředí a ministra 
hospodářství. 

Značka se udílí dle kritérií stanovených pro jednotlivé kategorie výrobků a zaručuje, 
že při výrobě byly minimalizovány negativní ekologické vlivy. Výrobek by měl být 
zároveň příznivý i k lidskému zdraví. 

Další informace a databáze certifikovaných výrobků na 

EKOZNAČKY / METODIKA PRO UČITELE
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(„spravedlivý obchod“) je mezinárodní značka, která v sobě zahrnuje nejen ekologický, 
ale i sociální rozměr. Označuje se jí alternativní přístup ke konvenčnímu mezinárodní-
mu obchodu. Cílem je udržitelný rozvoj pro znevýhodněné výrobce převážně z chud-
ších rozvojových zemí – Afriky, Latinské Ameriky a jižní a jihovýchodní Asie. Tohoto 
cíle se snaží docílit především poskytováním férových obchodních podmínek pro za-
pojené výrobce a informováním spotřebitelů o situaci výrobců a jejich zaměstnanců 

 vrozvojových zemích. Značka Fair Trade zaručuje, že při výrobě produktu

  

  

  

Více informací a přehled míst s prodejem zboží se značkou Fair Trade na

Tato značka je také mezinárodní a najdeme ji na výrobcích ze dřeva, které vyrostlo 
v šetrně obhospodařovaných lesích. U nás získaly certifikaci zatím čtyři lesy a 20 vý-
robců. FSC je nezávislá nevládní nezisková organizace, založená v Torontu roku 1993. 
Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat

  

  

  

obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a de-
vastované světové lesy. Podkladem pro certifikaci lesů v České republice je Český 
standard FSC. Ten směřuje k obnově zdravých listnatých a smíšených lesů obhospo-
dařovaných šetrným způsobem. Podle Českého standardu FSC se v lesích kupříkladu 
nesmějí při těžbě vytvářet velké paseky, používat geneticky modifikované organismy, 
hnojiva ani nebezpečné chemikálie. V lese se naopak ponechává část dřeva k zetlení, 
doupné stromy jako hnízdiště ptáků a v určitých – zvláště citlivých – částech lesů se 
omezuje hospodaření. 

Podle požadavků FSC by rovněž měli být přednostně zaměstnáváni místní obyvatelé. 
Důraz je kladen i na bezpečnost práce. Systém FSC dbá na otevřenost vůči veřejnosti. 
Občané se v rámci certifikace mohou vyjadřovat k hospoda ření v okolních lesích, 
podílet se více na jeho plánování a dozvídat se o výsledcích certifikace lesů ve svém 
okolí. 

Další informace a seznam certifikovaných výrobků u nás najdete na 

EKOZNAČKY / METODIKA PRO UČITELE
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EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 1 / LOGA EKOZNAČEK
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EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 2 / PRACOVNÍ LIST

Představte si navzájem ve skupině své výrobky.
Zapiš si pod příslušné značky odpovědi na následující otázky:

se vám sešlo ke 
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EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 3 / POPISY ZNAČEK

 Biopotraviny 

 Označuje produkty ekologického země-
dělství.

 Je podporováno hospodaření v souladu s 
přírodou.

 Nepoužívají se umělé chemické prostředky (hno-
jiva, léky, pesticidy...) přímo ani v jiných produktech 
(krmivo, osivo) ani při zpracování potravin.

 Všechna domácí zvířata se chovají důstoj-
ným způsobem, respektují se jejich přiroze-
né požadavky a chování.

 Ekologické zemědělství udržuje osídlení 
venkova a zachování tradičního rázu kultur-
ní zemědělské krajiny.

 Výrobky kontroluje a značku uděluje 
obecně prospěšná společnost KEZ (Kontrola 
ekologického zemědělství) podle zákona.

 Je zachována dlouhodobá úrodnost půdy 
a její ekologická funkce.

 Znamená „spravedlivý obchod“ a vymezuje 
se vůči běžnému mezinárodnímu obchodu.

 Označuje výrobky, které byly vyrobeny 
za spravedlivých podmínek v chudých ze-
mích světa – v Africe, Jižní Americe a jižní a 
jihovýchodní Asii.

 Výrobcům je poskytnuta odpovídající 
cena za jejich výrobky.

 Jsou dodržována lidská práva – nevyužívá 
se dětská práce, rozvíjejí se příležitosti pro zne-
výhodněné lidi (ženy, domorodí obyvatelé).

 Je podporováno ekologicky šetrné hospo-
daření a výroba.

 Výrobci se sdružují do malých družstev, kte-
rým je zaručena dlouhodobá spolupráce a sociální 
zázemí (lékař, stanovená pracovní doba apod.).

 Výrobky kontroluje a značku uděluje 
mezinárodní asociace.

 Označuje zkratkou mezinárodní nevládní 
organizaci „Forest

 Stewardship Council“ a znamená „Rada 
pro správu lesa“.

 Označuje výrobky ze dřeva, které vyrost-
lo v šetrně obhospodařovaných lesích a bylo 
i šetrně zpracováno.

 Díky FSC jsou podporování lesní dělníci a 
domorodé obyvatelstvo využívající les.

 Lesní hospodaření by mělo být příznivé 
k životnímu prostředí, lidem, kteří v lese 
pracují, a zároveň přinášet i zisk.

 V České republice je podporována ob-
nova a udržování přirozených listnatých a 
smíšených lesů.

 Označuje jakékoliv výrobky či služby, 
které v dané kategorii přispívají co nejméně 
k poškozování životního prostředí.

 Označuje výrobky, které jsou šetrnější k 
životnímu prostředí v celém průběhu své 
existence (od výroby až po rozložení).

 Výrobky by měly být trvanlivé a kvalit-
ní, aby dlouho vydržely a daly se používat 
opakovaně.

 Všechny složky výrobku by měly být 
snadno rozložitelné a výrobky by měly mít 
co nejmenší a nejšetrnější obal.

 Značku Ekologicky šetrná služba může 
získat i škola.

 Výrobky kontroluje a značku uděluje stát-
ní Agentura pro ekologicky šetrné výrobky.

 str. 41   slouží pro přehled jednotlivých 
vět, na následujících stránkách jsou věty upravené do 
velikosti vhodné k vyvěšení po třídě.
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Označuje 
produkty

ekologického
zemědělství.

Je podporováno
hospodaření

v souladu
s přírodou.

EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 3 / POPISY ZNAČEK
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Nepoužívají se umělé  
chemické prostředky  

(hnojiva, léky, pesticidy...) 
přímo ani v jiných produk-

tech (krmivo, osivo) ani  
při zpracování potravin.

Všechna domácí
zvířata se chovají

důstojným způsobem,
respektují se jejich

přirozené požadavky
a chování.

EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 3 / POPISY ZNAČEK
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Ekologické zemědělství 
udržuje osídlení venkova
a zachování tradičního 

rázu kulturní zemědělské 
krajiny.

Výrobky kontroluje
a značku uděluje obecně 

prospěšná společnost KEZ
(Kontrola ekologického

zemědělství) podle zákona.

EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 3 / POPISY ZNAČEK
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EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 3 / POPISY ZNAČEK

Je zachována
dlouhodobá úrodnost 
půdy a její ekologická 

funkce.

Výrobcům  
je poskytnuta

odpovídající cena  
za jejich výrobky.
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EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 3 / POPISY ZNAČEK

Znamená 
„spravedlivý obchod“  
a vymezuje se vůči 

běžnému mezinárodní-
mu obchodu.

Označuje výrobky, 
které byly vyrobeny za spra-

vedlivých podmínek v chudých 
zemích světa – v Africe, 

Jižní Americe a jižní 
a jihovýchodní Asii.
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EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 3 / POPISY ZNAČEK

Jsou dodržována lidská 
práva – nevyužívá se dětská 
práce, rozvíjejí se příležitosti 

pro znevýhodněné lidi  
(ženy, domorodí obyvatelé).

Je podporováno
ekologicky šetrné

hospodaření
a výroba.
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EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 3 / POPISY ZNAČEK

Výrobky kontroluje
a značku uděluje

mezinárodní
asociace.

Výrobci se sdružují  
do malých družstev, kterým 

je zaručena dlouhodobá 
spolupráce a sociální zázemí 

(lékař, stanovená  
pracovní doba apod.).
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EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 3 / POPISY ZNAČEK

Označuje zkratkou 
mezinárodní nevládní 

organizaci „Forest 
Stewardship Council“  

a znamená „Rada  
pro správu lesa“.

Označuje výrobky  
ze dřeva, které vyrostlo  
v šetrně obhospodařova-

ných lesích a bylo  
i šetrně zpracováno.
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EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 3 / POPISY ZNAČEK

Díky FSC jsou
podporování lesní
dělníci a domorodé

obyvatelstvo
využívající les.

V České republice
je podporována

obnova a udržování
přirozených listnatých

a smíšených lesů.
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EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 3 / POPISY ZNAČEK

Lesní hospodaření  
by mělo být příznivé 

k životnímu prostředí, 
lidem, kteří v lese pracují, 
a zároveň přinášet i zisk.

Označuje jakékoliv 
výrobky či služby, které

v dané kategorii přispívají 
co nejméně k poškozování

životního prostředí.
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EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 3 / POPISY ZNAČEK

Označuje výrobky, které 
jsou šetrnější k životnímu 
prostředí v celém průběhu
své existence (od výroby

až po rozložení).

Výrobky by měly být
trvanlivé a kvalitní,
aby dlouho vydržely
a daly se používat

opakovaně.
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EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 3 / POPISY ZNAČEK

Značku Ekologicky
šetrná služba může

získat i škola.

Všechny složky výrobku 
by měly být snadno 

rozložitelné a výrobky  
by měly mít co nejmenší

a nejšetrnější obal.
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Výrobky kontroluje
a značku uděluje státní 

Agentura pro ekologicky
šetrné výrobky.
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EKOZNAČKY / METODIKA PRO UČITELE

Ekoznačky – pro starší žáky

Žák zhodnotí klady a zápory ekovýrobků.

Žák si zformuluje vlastní postoj k ekovýrobkům.

Hodina předpokládá, že žáci už jsou s problematikou ekoznaček seznámeni. V této 
hodině se žáci seznamují s postoji svých spolužáků k ekovýrobkům a s novými argu-
menty podporujícími i kritizujícími ekovýrobky. Hodinu uzavírá diskuse, ve které žáci 
formulují svůj názor. Pro celý průběh hodiny je třeba vytvořit uprostřed třídy kruh ze 
židlí, lavice nebudou potřeba.

E Čtyři rohy 10 min.
Vyvěšené odpovědi na barevných papírech 
(Příloha 1)

U Cizí argumenty 15 min. Rozstříhané argumenty (Příloha 2)

R Vlastní názor 20 min.

    
 

    
   

A STŘEDNÍ
ŠKOLA

2. STUPEŇ
1 VYUČOVACÍ
HODINA

Žáci formulují  
a v diskusi představí 
svůj názor  
na ekovýrobky.

K evokaci použijeme metodu Čtyři rohy. V každém rohu třídy jsou vyvěšeny pod sebou od-
povědi na každou ze 3 otázek (Příloha 1), nejlépe vytištěné na barevném papíře či napsány 
barevně, vždy stejnou barvou pro jednu otázku. Odpovědi je lepší psát dostatečně velkým 
písmem, aby je žáci mohli přečíst ze středu místnosti. Pokládáme žákům jednotlivé otázky 
(Příloha 1), žáci si poté stoupnou k té odpovědi, která nejlépe vyjadřuje jejich názor. Skupin-
ka, která se v každém rohu vytvoří, má krátký čas na to, aby své odpovědi blíže probrala 
(jaké k nim mají důvody apod.). Pokud někdo nenajde přiměřenou odpověď, stoupne si 
doprostřed místnosti, pokud se tam shromáždí více žáků, opět spolu diskutují. Učitel se 
potom této skupiny zeptá na jejich odpovědi.

Poté co projdeme všechny otázky, všichni si sednou zpět do kruhu. Provedeme krátký 
brainstorming na téma výhody a nevýhody ekovýrobků, učitel zapisuje na tabuli do dvou 
sloupců.

 Co budou žáci dělat: 
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Nyní se seznámíme s dalšími argumenty, které ekovýrobky kritizují či podporují. Žáci 
sedí v kruhu, každý dostane na papírku jeden argument (Příloha 2). Jeden začne a pře-
čte svůj argument. Všichni ho vyslechnou a ten, kdo má argument opačný či v něčem 
protiřečící, naváže. Pokud žáci nemohou najít argument těsně reagující na předchozí, 
stačí, když se vystřídá pozitivní a negativní názor. Každý žák může číst jen jednou. 
Když se argumenty vyčerpají, provedeme krátkou reflexi této aktivity. Dozvěděli se 
v ní  žáci něco nového? Byly všechny argumenty na stejné úrovni? Napadaly je ještě jiné 
argumenty? Setkali se někdy s podobnými argumenty? Jakými a od koho?

Poté vyzveme žáky, aby se každý zamyslel nad svým postojem k ekovýrobkům. Roz-
vineme diskusi, ve které by měli žáci přednést sami svůj názor. Pokud je třída zvyklá 
diskutovat, stačí klást otázky a nechat žáky diskutovat mezi sebou, hlídáme jen, aby 
se každý pokusil vyjádřit. Pokud diskuse vázne, můžeme použít stejnou metodu jako 
v předchozí části hodiny. Jeden žák začne a řekne svůj názor. Další žák ho může buď 
podpořit dalším argumentem, nebo mu naopak oponovat.

EKOZNAČKY / METODIKA PRO UČITELE
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EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 1 / ODPOVĚDI

  
Jak často si kupuješ certifikované ekovýrobky

       (Bio, Fair Trade, Ekologicky šetrný výrobek aj.)?

  
Jaký argument pro nákup ekovýrobků je pro tebe nejdůležitější?

  
Co ti na ekovýrobcích nejvíc vadí?

  
Často, cíleně ekovýrobky vyhledávám.

  
Pravidelně, ale nesmí být moc drahé a příliš složité je sehnat.

  
Občas, když na něco zajímavého narazím.

  
Nekupuju je, alespoň ne záměrně.

  
Jsou zdravější a kvalitnější než běžné výrobky.

  
Jsou šetrnější k životnímu prostředí.

  
Chci pomoci lidem, kteří je vyrábějí.

  
Je to moderní součást životního stylu.

  
Jsou příliš drahé.

  
Mají omezený sortiment a nelze je sehnat všude.

  
Vydělávají na tom, že je to teď v módě.

  
Mezi ekovýrobky a běžnými výrobky není žádný velký rozdíl, jen cena.

 str. 57 slouží pro přehled jednotlivých vět, na následujících stránkách jsou věty upravené do velikosti vhodné 
k vyvěšení po třídě.
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EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 2 / ARGUMENTY DO DISKUSE

Ekovýrobky jsou obecně šetrnější k životnímu prostředí.

Poptávka po ekovýrobcích stoupá, takže jejich pozitivní dopad na životní prostředí 
bude čím dál větší. Například v roce 2000 zabírala ekologicky obhospodařovaná 
půda 3,86 % zemědělské půdy. V roce 2007 to bylo již 7,21 %.

Čím více lidí bude požadovat, aby běžné výrobky neměly negativní sociální 
či environmentální dopady, tím více firem bude nuceno změnit svou politiku.

Ekovýrobky jsou dražší, protože cena běžných výrobků je stlačována firmami  
na minimum na úkor kvality výrobku, pracovních podmínek zaměstnanců  
a životního prostředí.

Spousta lidí si kupuje zbytečné a drahé věci, protože je chce. Cena u biopotravin 
a dalších výrobků není hlavní důvod, proč je lidé nekupují.

S globalizací a dostupností informací roste i pocit odpovědnosti obyvatel 
a snaha nepřispívat svým způsobem života k špatnému sociálnímu 
postavení lidí v chudých zemích.

Lidé se stále více zajímají o své životní prostředí a chtějí za něj přijmout alespoň 
částečně odpovědnost, třeba právě koupí ekovýrobků.

Někteří lidé zpochybňují důvěryhodnost ekoznaček, i když pro ně platí přísná  
a veřejně přístupná kritéria. U většiny běžných výrobků o jejich původu nevíme nic,  
a přitom důvěřujeme výrobci, že je věc kvalitní a neuškodí nám.

To, že si někteří lidé ekovýrobky kupují jen proto, že je to módní,  
nic nemění na jejich pozitivních dopadech.

I v běžných obchodních řetězcích už je běžné sehnat ekovýrobky,  
hodně supermarketů už má například speciální regál vyhrazený pro biopotraviny.

Existují studie, ve kterých je prokázáno, že některé biopotraviny jsou zdravější,  
protože obsahují více antioxidantů, vlákniny a dalších důležitých látek. Existují  
ale i studie, kde rozdíl mezi biopotravinami a běžnými potravinami není patrný.

Rozvoj ekologického zemědělství je důležitý pro venkov. 
Podle Hnutí DUHA by nárůst plochy ekologicky obhospodařované půdy na 20% 
znamenal 3500–7000 nových pracovních míst na venkově.

Podle expertů by ekologické zemědělství bylo schopné uživit celý svět. Zejména proto,  
že většina zemědělců z rozvojových zemí stejně nepoužívá metody intenzivního země-
dělství. Celosvětový přechod na ekozemědělství by jim pomohl modernizovat výrobu.

Je problém, že je u nás na trhu stále ještě nedostatek českých biopotravin. To ale  
není argument proti biopotravinám samotným, jde spíše o motivaci lidí, kteří si je  
kupují. Komu záleží na životním prostředí, nebude si kupovat biojablka z Argentiny.

Řada firem využívá módnosti „eko“ a „bio“ výrobků a na obalech či v reklamách  
zdůrazňuje jejich ekologičnost. Proto je třeba upřednostňovat zavedené  
certifikované značky, které jsou skutečně spolehlivé.
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EKOZNAČKY / PŘÍLOHA 2 / ARGUMENTY DO DISKUSE

Ekovýrobků a jejich výrobců je tak málo oproti běžnému zboží, 
že jejich dopad na životní prostředí je minimální.

Ekovýrobky jsou příliš drahé, nikdy si je nebude moci 
dovolit většina obyvatel. 

V ceně výrobku by neměly být zahrnuty dopady na životní prostředí, 
protože ty nejdou přesně spočítat a vyčíslit penězi.

O ceně a způsobu výroby produktů by měl rozhodovat trh 
a ne „zelená lobby“.

Lidé si nikdy nebudou ekovýrobky kupovat ve větším měřítku, 
protože nechtějí řešit, jaké sociální či ekologické dopady 
mají běžné výrobky.

Ekovýrobky jsou teď moderní, ale nikdo nezaručí, 
že jejich dopady jsou tak skvělé, jak se tvrdí.

Mezi ekovýrobky a běžnými výrobky není žádný rozdíl, 
je to jen věc reklamy.

Většina ekovýrobků se nedá sehnat jinde než 
ve speciálních obchodech.

Biopotraviny nejsou zdravější než běžné potraviny, 
alespoň to zatím nikdo neprokázal.

Ekologické zemědělství nemá perspektivu, protože venkov 
se vylidňuje a v ekozemědělství je potřeba více ruční práce, 
a tedy i více lidí.

Lidí na Zemi přibývá a s tím roste i spotřeba potravin. 
Ekologické zemědělství by nikdy neuživilo celý svět.

Výrobků s označením Ekologický šetrný výrobek je na trhu málo 
a chce-li si je někdo koupit, musí si předem zjistit, 
jaké firmy je vyrábí a v jakých obchodech je mají.

Na českém trhu je málo biopotravin a tak se dováží z ciziny 
(v roce 2006 bylo 56 % biopotravin z dovozu). Lidé si je kupují 
v čím dál větším měřítku, přitom má ale doprava negativní 
dopad na životní prostředí.

Nevěřím tomu, že peníze, které dám navíc za ekovýrobek, 
se skutečně dostanou do správných rukou a že výrobek byl 
skutečně vyroben ekologicky.

Ekovýrobky jsou zrádné v tom, že spousta lidí, kteří si je kupují, 
mají pocit, že tím udělali pro životní prostředí dost a ve většině 
svého dalšího chování neberou na životní prostředí ohled.
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Móda

Žák zjistí původ svého oblečení.

Žák najde na mapě země původu.

Žák analyzuje na základě  textu ekologické a sociální 
dopady textilního průmyslu.

Hodina je zaměřena na dva aspekty výroby oblečení – pěstování bavlny a pracovní 
podmínky v textilních provozech v chudých zemích světa. Žáci se nejprve zamyslí nad 
tím, z čeho a kde se jejich oblečení vyrábí a co o něm vlastně vědí. Z cedulek na oble-
čení zjistí odpovědi na předchozí otázky a státy najdou na mapě. Poté pracují s textem 
a zpracované informace zprostředkují sousedovi. Na závěr zhodnotí dopady textilního
průmyslu na ŽP formou diamantu.

E Co mám na sobě? 10 min. Pracovní list (Příloha 1)

U Co poví cedulka? 25 min.
Vlastní oblečení, mapa světa, lepicí papírky, 
školní atlasy, texty (Příloha 2), pracovní list 
(Příloha 1)

R Diamant 10 min.
Pracovní list (Příloha 1), zadání pro diamant 
na tabuli

Každý si načrtne do pracovního listu (Příloha 1) sám sebe ve svém dnešním oblečení. 
Do jednotlivých kusů oděvu si každý zapíše odpovědi na následující dvě otázky: 
Z čeho myslíte, že jsou vyrobeny jednotlivé kusy oblečení, které máte na sobě (stačí tři 
kusy) a kde se tento materiál pěstuje/vyrábí? V jaké zemi bylo oblečení asi vyrobeno 
a kde tato země leží? Pod postavu ještě každý zapíše odpověď na otázku: Co všechno 
o svém oblečení nevím? 

Stručně probereme odpovědi, zapisujeme na tabuli do dvou sloupců materiál a zemi 
původu.

    
 

    
   

A STŘEDNÍ
ŠKOLA

2. STUPEŇ
1 VYUČOVACÍ
HODINA

Žáci vyberou z textu 
důležité informace  
a ty, které je překvapi-
ly. Formulují a vyjádří 
svůj názor na podmín-
ky při pěstování 
bavlny a práci 
v textilní továrně.

 Co budou žáci dělat: 
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Necháme žáky pracovat ve dvojicích. Během krátkého času mají za úkol z cedulek svého 
oblečení zjistit správné odpovědi na otázky z Aktivity – evokace a doplnit je případ-
ně do postavy. Zároveň každá dvojice na jeden lepicí papírek napíše zemi původu, která 
se vyskytovala nejčastěji, případně světadíl, pokud je každá země zastoupena jednou, 
na druhý papírek napíše nejvíce zastoupený materiál, z kterého je oblečení vyrobeno. 
Postupně, dle toho, jak jsou dvojice s úkolem hotovy, jdou nalepit oba papírky na mapu 
– papírek se zemí původu umístí do příslušné země, papírek s materiálem nalepí tam, 
kde se materiál pěstuje/vyrábí. Žáci to mohou zjistit ze školního atlasu. Poté co je mapa 
zaplněná, stručně zhodnotíme výsledek. Vzhledem k tomu, že většina oblečení se v sou-
časné době vyrábí především v zemích východní a jihovýchodní Asie, lze předpokládat, 
že na mapě budou papírky převažovat právě tam. Stejně tak lze předpokládat, že velká 
část oblečení je z bavlny. Zastavíme se tedy u těchto dvou věcí. Pokud tomu papírky na 
mapě neodpovídají, lze s žáky prodiskutovat, proč tomu tak asi je. 

Žáci i nadále pracují ve dvojicích, nyní mají společně prodiskutovat, jaké to je pěstovat 
bavlnu a jaké je pracovat v textilní továrně na východě Asie. Co by kdo raději? Žáci 
se musí dohodnout, kdo si „zkusí“ pěstovat bavlnu a kdo „půjde“ vyrábět oblečení 
do  továrny. Do každé dvojice dáme dva texty o bavlně / textilní výrobě (Příloha 2), 
každý si vezme ten odpovídající. Žáci si pro sebe text přečtou a vypíší z něj: dvě nej-
důležitější informace, jednu věc, která je překvapila, a jednu věc, kterou si nedokážou
představit. Poté následuje debata se sousedem na základě informací z textu. Žáci hovo-
ří o tom, co je lepší, zda pěstovat bavlnu či pracovat v textilní továrně, a o tom, zda 
s danou situací můžeme (a chceme) něco dělat, případně jaké máme možnosti.

Na závěr se zeptáme, k jakému výsledku dvojice dospěly, co je nejvíc překvapilo, co si 
o popsané skutečnosti myslí apod.

 Diamant 

K reflexi použijeme metodu diamantu. Tato metoda slouží k stručnému vyjádření pozitiv-
ních a negativních rysů určitého tématu či problému a nutí dívat se na věc z různých hledi-
sek. Do schématu zapisujeme odpovědi na dané otázky, každá linka znamená jedno slovo. 
První polovina diamantu vyjadřuje pozitivní stránky tématu, spodní polovina negativní 
stránky. Jako téma navrhujeme „bavlna“, „textilní průmysl“ či libovolný kus oblečení, které 
mají žáci na sobě. Žáci si také mohou vybrat, které téma si zvolí. Diamanty potom mohou 
zájemci přečíst jako básničku, po řádcích zleva doprava, bez zadávajících otázek.

MÓDA / METODIKA PRO UČITELE

- - - - - - - - - - -
téma

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
jaké je téma – přídavná jména

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
co dělá – slovesa

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
věta vyjadřující něco podstatného o tématu

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
věta vyjadřující něco podstatného o tématu

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
co dělá – slovesa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
jaké je téma – přídavná jména

- - - - - - - - - - - - - - - -
synonymum tématu

 +  + 

 + 
 + 

 - 
 - 

 - 

 + 
 + 

 - 
 - 

 - 
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Smyslem tohoto listu je přivést žáky k zamyšlení nad jednou z nejsamozřejmějších 
věcí, kterou denně využívají, a tou je oblečení. Žáci se ve škole učí třídit odpad, možná 
i snižovat jeho množství, o oblečení se však moc nemluví. Móda je přitom neúprosná 
a nutí nás kupovat si oblečení ne podle potřeby, ale podle toho, co se právě v danou 
sezónu nosí.

 environmentální dopady pěstování bavlny 
 (stále větší množství užívaných pesticidů)

 sociální podmínky většiny zaměstnanců textilního průmyslu 
 v rozvojových zemích (snaha velkých firem snižovat náklady na minimum)

 velké vzdálenosti, v rámci kterých se jednotlivé suroviny a hotové 
 oděvy převážejí (bavlna se pěstuje v subtropických oblastech, 
 většina zpracovatelských firem je v rozvojových zemích)

Podrobné informace k pěstování bavlny a podmínkám panujícím v oděvním průmyslu 
najdete v kapi tole Oděvy v souvislostech v publikaci Nekup to!, z níž je vybrán i text 
pro žáky. Širší souvislosti, vztahující se zejména k strategiím nadnárodních firem 
a značkovému zboží, obsahuje kniha N. Kleinové Bez loga. Podobně zaměřený je i článek 
Š. Špačkové v časopise Sedmá generace: 

 Biobavlna 

V současné době existuje několik alternativ, chceme-li si kupovat oblečení odpovědně 
k životnímu prostředí i lidem. Stále rozšířenější je biobavlna, pěstovaná bez použi-
tí pesticidů a umělých hnojiv. Začínají ji nabízet i velké módní řetězce (C&A, H&M 
aj.). Při zpracování biobavlny se nesmí používat množství dalších škodlivých látek, 
jako je např. chlór, formaldehyd a další. Pro výrobky z biobavlny neexistuje jednotná 
mezinárodní certifikace; mezi nejznámější organizace, které mají vytvořeny systémy 
kontroly biotextilu, patří Organic Trade Association (OTA) v USA, britská Soil Associa-
tion, německá International Association Natural Textile Industry (IVN) či evropský 
a mezinárodní Demeter.

Kromě důrazu na environmentální rozměr pěstování a zpracování bavlny existuje 
i textil zaručující lepší sociální podmínky pro zpracovatele – zákaz dětské práce, při-
měřenou mzdu, regulaci počtu odpracovaných hodin apod. Takovéto oblečení má nej-
častěji označení Fair Trade. Na nadnárodní výrobce textilu je vyvíjen tlak ve snaze 
zaručit lepší podmínky pro lidi pracující v textilním průmyslu – z organizací a pro-
jektů zabývajících se těmito aktivitami je nejznámější Clean Clothes Campaign (CCC). 
Tento projekt se snaží firmy vést k zavedení etického standardu pro své zaměstnance 
a dodavatele a k průkaznosti jeho dodržování.

Další problém představuje množství oblečení, které už nechceme nosit. Existuje ně-
kolik možností, jak toto oblečení využít lépe než jako objemnou položku ve směsném 
odpadu. Jednou možností je odevzdat vyprané a nositelné oblečení na charitu (je nutné 
se předem informovat v místních charitativních organizacích). Ve městech se stále 
častěji objevují i kontejnery na staré oblečení, které slouží také většinou charitativním 
účelům. Další možností je prodej oblečení v on-line secondhandu či bazaru. Většinu 
oblečení lze také použít při výrobě tkaných hadrových koberců. Můžete zjistit, zda ve 
vašem okolí není chráněná dílna či jiný výrobce, kde by materiál na koberce uvítali.

 Informace k tématu: 

http://www.sedmagenerace.cz/index.php?ar-
t=clanek&id=222.
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Annan je typickým příkladem indického 
pěstitele bavlny. Na poli pracuje celá jeho 

rodina včetně jeho tří dětí, z nichž žádnému 
ještě nebylo 14 let. Annan neumí číst ani psát, 
v místním obchodě si však bez problémů 
může opatřit jakékoliv množství libovolného 
pesticidu (prostředku na hubení škůdců), 
který má ochránit jeho úrodu.

Annan si nedokáže přečíst, co je na plastovém 
obalu chemické látky, kterou právě koupil, 
napsáno. Neví, že tento přípravek byl v 
Evropě dávno zakázán, protože obsahuje 
látky příliš nebezpečné a jedovaté pro 
člověka i životní prostředí. Na své pole chodí 
bos, oblečený jen do cárů látek. Po použití 
chemických prostředků, které na své políčko 
denně rozprašuje z podomácku vyrobeného 
rozprašovacího stroje, se jen zběžně opláchne 
v trošce vody z pumpy — vody je málo a je 
jí potřeba na zavlažování bavlníku. Annan 
neví, že chemický přípravek vodou nesmyje. 
Rakovinotvorná látka proniká kůží do těla a 
způsobuje nenapravitelné škody na zdraví.

(Upraveno dle P. Ledvina (ed.): Nekup to! ZO ČSOP Veronica, 
Brno 2006, s. 33.)

Raquel je šestnáctiletá dívka z chu dé  
vesnické rodiny. Přišla za prací do 

pracovní zóny, která se skládá z oploceného 
komplexu různých továren a ubytoven na 
kraji většího města. Bydlí s dalšími šesti 
děvčaty v betonové místnosti dva krát dva 
a půl metru. Každé ráno vyráží do oděvní 
továrny na osmou a pracuje až do deseti hodin 

večer. Přišije jednu kapsu za 36 sekund, to 
dělá sto přišitých kapes za hodinu, 1 150 
kapes za dvanáctihodinovou směnu. Když je 
potřeba dodělat zakázku, musí v práci zůstat 
třeba až do tří hodin ráno. Vyspí se na zemi 
mezi šicími stroji a další den ji čeká to samé. 
Víkendy neexistují, na den volna má nárok 
jednou za čas.

V tovární hale je přes den velké horko a 
v noci tu kondenzují výpary, takže mnoho 
zaměstnanců onemocní zápalem plic. 
Kdyby Raquel onemocněla nebo otěhotněla, 
musela by pracovat pořád stejně, jinak by ji 
zaměstnavatel propustil. Raquel šla pracovat 
do továrny, aby mohla posílat vydělané peníze 
rodičům, ale plat i za všechny přesčasy sotva 
uživí ji samotnou.

(Sestaveno dle N. Kleinová: Bez loga. Argo/Dokořán, Praha 2005, 
s. 212–225 a P. Ledvina (ed.): Nekup to! ZO ČSOP Veronica, Brno 
2006, s. 34–35.)
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