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Sborník z konference

Sedmá generace



08.00 – 09.00 Prezence účastníků a otevření veletrhu organizací
09.00 – 13.00 Dopolední blok přednášek
09.00 – 09.05 Petr Holý – Magistrát hlavního města Prahy - Úvodní slovo zástupce organizátora
09.05 – 09.20 Albrecht Handke - Koordinátor EVVO a VUR (Sasko) - úvodní slovo
09.20 – 09.45 Lenka Skoupá - Toulcův dvůr - Komunikace environmentálních témat
09.45 – 10.10 Zuzana Jakobová - TEREZA, vzdělávací centrum - Umění vidět 

– výstava a web na rozvoj vizuální gramotnosti
10.10 – 10.35  Lukáš Hána - GrowJob Institute - Strategická komunikace - jak vyvracet nesmysly (o klimatu)?
10.35 – 11.00 Ondráš Přibyla - Fakta o klimatu - Kritické myšlení a klima

11.00 – 11.30 Pauza na kávu a občerstvení + veletrh organizací

11.30 – 11.55 Jana Dlouhá - Centrum pro otázky životního prostředí UK - odpovědná spotřeba pro všechny stupně škol
11.55 – 12.20 Ondřej Hudeček - Městská knihovna v Praze - Knihovny jako ekocentra, ekocentra v knihovnách  
12.20 – 13.00 panelová diskuze
13.00 – 14.00 Pauza na oběd + veletrh organizací

14.00 – 15.30 I. blok odpoledních workshopů
�  WORKSHOP 1 Lenka Skoupá - Toulcův dvůr - Jak využívat metod RWCT a třífázového modelu učení v EVVO
�  WORKSHOP  2 Lukáš Hána - GrowJob Institute - Kritické myšlení - vědecká gramotnost a práce s vědeckými články
�  WORKSHOP 3 Zuzana Jakobová - TEREZA, vzdělávací centrum - Mladí reportéři pro životní prostředí
�  WORKSHOP 4 Veronika Endrštová - Člověk v tísni - Active citizens: chráníme klima

15.30 – 15.45 Pauza na kávu a občerstvení

15.45 – 17.15 II. blok odpoledních workshopů
�  WORKSHOP 5 Veronika Sodomová - Fakescape - Dezinfombies (úniková hra)
�  WORKSHOP  6 Alice Končinská -Ekocentrum Koniklec - Adaptopolis (karetní hra na téma adaptace na změnu klimatu)
�  WORKSHOP 7 Jan Smrčka - TEREZA, vzdělávací centrum - Klimatické vzdělávání hrou (Únikovka do škol aj.)
�  WORKSHOP 8 Alena Kohoutová - ADRA - Světová škola, lekce ke globálním problémům 

a jak se ještě věnovat globální a environmentální výchově

Program konference

Konference v číslech

135 konference se zúčastnilo 135 lidí,
26 účastníků se připojilo online 6+1 na konferenci přednášelo 6 odborníků z České republiky

a jeden zahraniční host (Německo)

90 proběhlo 8 workshopů, 
kterých se zúčastnilo přibližně 90 osob 35 na doprovodném veletrhu vystavovalo 

celkem 35 různých organizací
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Jak jde dohromady environmentální výchova 
a kritické myšlení?

Ústředním tématem 13. konference environmentálního
vzdělávání hl. m. Prahy byla otázka, zda kritické myšlení
souvisí s environmentální výchovou a vzděláváním. A před-
nášející nenechali nikoho v sále na pochybách, že souvisí.
O úvodní slovo se postaral zástupce organizátora celé
akce, Petr Holý, koordinátor oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty z Magistrátu hlavního města
Prahy.

První přednášku měl Albrecht Handke ze Saského stát-
ního ministerstva školství a kultury a představil, jak se
Sasko pustilo do naplňování Cílů udržitelného rozvoje, kon-
krétně do jeho bodu čtyři, který se věnuje kvalitnímu vzdě-
lávání – kam patří i kritické myšlení.
Na úplném začátku celého procesu stál fakt, že saská
vláda přijala strategii udržitelného rozvoje za svou. Do je-
jího naplňování se pak zapojilo na 140 institucí a odbor-
níků. A. Handke pak popsal postup, jakým byly navrženy
cíle, které následně povedou k naplnění strategie a které
mají místním školám a vzdělávacím institucím pomoci ve
vzdělávání.

Kritické a myšlení

O tématu komunikace environmentálních témat hovořila
předsedkyně Toulcova dvora, Lenka Skoupá. „Ze všech
stran se na nás valí velké množství informací. Musíme je
umět třídit,“ říká L. Skoupá. „A valí se na nás i informace ze
světa ekovýchovy a vzdělávání. A musíme umět třídit i to.“
L. Skoupá mimo jiné konstatovala, že i v komunikaci envi-
ronmentálních témat se potýkáme s dezinformacemi, mi-
sinformacemi, malinformace, hoaxy a fake news. Otázka
je, jak jim nepodlehnout. „Je nutné kontrolovat zdroje,
ověřovat informace a zjišťovat souvislosti,“ nabízí odpověď
L. Skoupá.

Obecně jsou podle L. Skoupé dezinformacím a zavádějí-
címu rámování témat odolnější lidé, kteří mají široký pře-
hled, umí logicky myslet, mají čas a ovládají dobře kritické
myšlení. „Úplně se vymanit z rámování nejde. Informací je
obrovské množství a rámování je funkční mechanismus,
který nám usnadňuje to množství informací zpracovat. Je
ale dobré si ho uvědomovat a vědět, jak rámování funguje,“
říká L. Skoupá.
Podle ní je kritické myšlení jedna z nejdůležitějších doved-
ností pro život v 21. století. „A jak říká Bára Štěpánová,
používejme kritické myšlení. A když ne kritické, tak alespoň
myšlení,“ uzavřela Lenka Skoupá svou přednášku.

Jaká byla letošní konference?
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Vizuální gramotnost

Zuzana Jakobová ze vzdělávacího centra TEREZA před-
stavila výstavu Umění vidět, která se věnuje kritickému
myšlení, konkrétně se zaměřuje na vizuální oblast. Proč je
to důležité? „80 % věcí, co se naučíme, souvisí s vizuálním
vjemem, s fotkami, videi,“ říká Z. Jakobová. „A stejně jako
text i obraz může být vnímán v různých kontextech. Může
být vnímán správně, nebo špatně.“

Výstava Umění vidět se zaměřuje na rozvoj vizuální gra-
motnosti. Inspirací pro výstavu byl projekt  New York Times
What’s Going On in This Picture?. V New York Times kaž-
dou neděli vydali jednu fotku a k ní tři otázky pro čtenáře:
Co se děje na obrázku? Proč si to myslíš? Co dalšího tě
k tomu vede? A následující čtvrtek v New York Times od-
halili, o co skutečně na snímku šlo. 
Na podobném principu, tedy odhalování skutečného kon-
textu vybraných fotografií, je založena i výstava Umění
vidět. Pokud ji chcete navštívit, musíte si zajet do Ostravy.
Anebo navštívit www.umenividet.cz, kde od prosince bude
webová variace výstavy.

Jak vyvracet nesmysly?

Lukáš Hána z GrowJob Institute se ve svém příspěvku za-
měřil na možnost vyvracet nesmysly, například o klimatu.
A ukázalo se, že nestačí jen nositele nesmyslu poučit.
Lidská duše je nastavena tak, že jen málokdo si je ochoten
připustit svůj omyl. 
A aby to bylo ještě horší, předkládané informace, důkazy
a fakta mohou paradoxně vést k tomu, že se člověk ve
svém mylném názoru utvrdí. Odborně se tomu říká back-
fire effect. „A je dobré o něm vědět, až se někdy pustíte do
debaty s někým, kdo se v nějaké věci mýlí,“ říká L. Hána.

L. Hána upozorňuje, že backfire effect může být někdy
velmi silný a k jeho překonání je potřeba velké množství in-
formací. A jsou i prostředí, kde je taková přesvědčovací de-
bata velmi náročná, zejména na sociálních sítích.
L. Hána doporučuje nezačínat debatu tím, že se váš pro-
tějšek mýlí, protože tím se spíš zatvrdí ve svém názoru.
Lepší je začít tím, jak to ve skutečnosti je a následně je
dobré vysvětlit, jaké argumentační klamy byly použity na
podporu mylného názoru. 
To samozřejmě klade velké nároky i na nás, jednak mu-
síme být „silní v kramflecích“ v daném oboru, jednak by-
chom měli umět poznat použité manipulační techniky. 
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Kritické klima

Na Lukáše Hánu volně navázal Ondráš Přibyla z projektu
Fakta o klimatu přednáškou o kritickém myšlení a klimatu.
„Projekt Fakta o klimatu vznikl v roce 2019, kdy si pár pro-
gramátorů řeklo, že když novináři nebudou mít zdroj rele-
vantních informací a dat, budou dál psát nesmysly,“
popisuje O. Přibyla.
Klimatická změna je téma, pro jehož pochopení je podle
Ondráše Přibyli potřeba znát klíčové koncepty. Vědět, co je
vážený průměr, co je průměrná teplota. „Znalost zá-
kladních dat slouží jako základní datové kotvy,“ vysvětluje
O. Přibyla.

Spolu s kolegy stáhl z webu Českého hydrologického ú-
stavu data s průměrnými teplotami v ČR od roku 1961 do
roku 2021. „Samotná tabulka ale na první pohled nic ne-
řekne. Vytáhli jsme si proto data do grafu,“ říká O. Přibyla.
„Ale stále to nebylo snadno pochopitelné. Tak jsme dali pě-
tiletý průměr, pak graf proložili lineární křivkou, doplnili nad-
pisem a zvýraznili graficky důležité informace, aby na první
pohled bylo z grafu zřejmé, že od roku 1961 do 2021 se
průměrná roční teplota v ČR zvýšila o 2 °C,“ líčí práci s inter-
pretací vědeckého poznání široké veřejnosti Ondráš Přibyla.
O. Přibyla ve své přednášce poukázal také na to, jak se no-
vináři i veřejnost dostávají do nepřesných myšlenkových
zkratek. „Ptali se mne, jestli klimatická změna může za po-
žáry v Hřensku, jenže klimatická změna je souhrnný pojem.
Požár je konkrétní projev. Je to podobně nesmyslná
otázka, jako jestli umění může za to, že v Národním hrají
Hamleta. Umění je souhrnný pojem, divadelní hra kon-
krétní…“ zamýšlí se Ondráš Přibyla.

Odpovědná spotřeba ve školách

Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí UK
hovořila o odpovědné spotřebě pro všechny stupně škol.
„Spotřeba v globální perspektivě je hodně nebezpečná. Náš
standard je tak vysoký, že kdyby tak chtěl žít každý, byla by
to tragédie,“ připomíná J. Dlouhá.

A dodává, že udržitelná spotřeba je i jeden z Cílů udržitel-
ného rozvoje. Podle J. Dlouhé je při krocení naší spotřeby
důležitý kritický přístup, schopnost a ochota myslet v al-
ternativách. A vědomí, že ve spotřebě hrají velkou roli
emoce, a proto nás tak ovlivňuje marketing. „Své spotřební
vášně ale můžeme krotit vědeckými poznatky,“ míní 
J. Dlouhá.
Pro školy je důležité, aby si stanovily cíle školního pro-
gramu udržitelné spotřeby a aby to byl celoškolský přístup.
K tomu může pomoci například metodika dostupná na
www.odpovednaspotreba.cz/metodika, kde je celá řada
metodických materiálů. Odpovědnou spotřebu školy lze
také propojit s tématy Rámcových vzdělávacích programů.
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Knihovny nejsou jen regály knih

Pro leckoho překvapivou úlohu knihoven v ekovýchově od-
halil Ondřej Hudeček z Městské knihovny v Praze. Jeho
přednáška se jmenovala Knihovny jako ekocentra, eko-
centra v knihovnách.
Jak v úvodu zmínil Ondřej Hudeček, v Čechách máme kni-
hovny skoro na každém kroku. Jen těžko byste hledali ně-
jaké město, kde žádná knihovna není. „Přesně je v České
republice 5307 knihoven a v nich je 1,4 milionu registrova-
ných lidí, kteří si za rok půjčí přes 22 milionů knih, časopisů,
CD a dalších položek,“ vypočítává Hudeček.

Samy knihovny se podle něho vnímají tak, že podporují
vzdělanost, kulturu a demokracii. A součástí tohoto uvě-
domění je i projekt Udržitelnost v knihovnách. „Je to plat-
forma pro knihovny, které se chtějí zapojit do plnění Cílů
udržitelného rozvoje,“ říká O. Hudeček. Do nedávna byl pro-
jekt v přípravné fázi, zaměřený hlavně dovnitř, na knihovny
samotné. Od roku 2022 se ale se svými aktivitami k udrži-
telnosti obrací i na veřejnost.
Jednou z důležitých součástí projektu je i mediální vzdělá-
vání a mediální gramotnost.

„Zapomeňte na představu, že knihovny jsou místa, kde se
musí šeptat a nesmí se nijak vyrušovat,“ říká Ondřej Hude-
ček. Moderní knihovny nabízí celou řadu rozmanitých akti-
vit pro široké spektrum lidí, od truhlářských dílen, přes
půjčovny věcí po přednášky a osvětové akce. „Šeptat se
musí jen ve vědeckých studovnách,“ uzavírá O. Hudeček.
A jak říká Ondřej Hudeček, knihovny jsou zvyklé spolupra-
covat mezi sebou a jsou připraveny spolupracovat i s ji-
nými institucemi, i na poli ekovýchovy a kritického myšlení.
V letech 2021 až 2024 se knihovny specificky zaměřují na
téma udržitelnosti a mediálního vzdělávání.
Touto podanou rukou od knihoven směrem ke světu „tra-
dičních“ poskytovatelů ekovýchovy a osvěty se přednáš-
ková část konference překlopila do svého finále, kterým
byla panelová diskuze.

Panelu se zúčastnila Lenka Skoupá, Ondřej Hudeček,
Ondráš Přibyla, Jana Dlouhá a Lukáš Hána. Následoval
odpolední blok tematických workshopů.

Sborník 13. konference o ekovýchově v Praze vzdělávání a výchova ke kritickému myšlení

5



V průběhu celé konference probíhal veletrh organizací
nabízejících EVVO. Veletrhu se letos zúčastnilo celkem 35
organizací, s jejich zástupci jste se mohli potkat na
22 stáncích.

V přestávce na oběd, jejíž součástí byl intenzivní networking a návštěva stánků na veletrhu, pak měli účastníci
konference možnost navštívit připravené workshopy. 
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Jak využívat metod RWCT 
a třífázového modelu učení v EVVO
Lenka Skoupá

Třífázový model učení patří k metodě kritického myšlení,
která ve svých fázích - evokace -uvědomění - reflexe (E-U-R)
žáky a studenty aktivizuje ke kladení otázek, diskusi, re-
spektování názorů a samostatnému formulování cílů
výuky. Je vhodný zejména tehdy, kdy si žáci mají osvojit
nové poznatky, uspořádat je do souvislostí, propojit je se
svými zkušenostmi.

Shrnutí od účastnice workshopu, Barbary Doležalové
Lektorka Lenka pojala workshop jako praktickou ukázku,
jak může program vedený formou střídání fází evokace -
uvědomění - reflexe (E-U-R) vypadat. Účastníci se tedy stali
dětmi na programu nazvaném Včely a další opylovači,
který lektorka doplňovala popisem výukové metody zamě-
řené na kritické myšlení. Během workshopu jsme se nejen
naučili spoustu novinek o včelách, ale především jsme si
na konkrétních aktivitách vyzkoušeli jednotlivé fáze v praxi,
což konkrétně u mě vedlo k přímému uvědomění si toho,
jak zvolená metoda funguje, co ve studentech vzbuzuje
a jak se při ní cítí. Mně osobně se workshop moc líbil a byl
pro mě inspirativní.

Kritické myšlení - vědecká gramotnost 
a práce s vědeckými články
Lukáš Hána

Orientace v řadě současných problémů vyžaduje porozu-
mění principům vědecké metody. Workshop tyto základní
principy představil a ukázal, jak pracovat s vědeckými
zdroji, jak je vyhledávat pomocí výběru správných klíčových
slov a databází a jak je kriticky zhodnotit. Věda je sice
v teorii tím nejspolehlivějším zdrojem poznání který máme,
ale stále ji děláme my lidé a dopouštíme se chyb a někdy
bohužel i podvodů. Vědecká gramotnost je nejlepší ochra-
nou proti nesmyslům.

Shrnutí od účastnice workshopu, Heleny Urban
Workshop vědeckého/ kritického myšlení se interaktivním
a zajímavým způsobem zaobíral orientací ve zdrojích in-
formací, zkoumání důvěryhodnosti zdrojů a naší schop-
ností jejich hodnocení. Dodal účastníkům několik různých
nástrojů, jak s informacemi pracovat, kde kvalitní infor-
mace získávat a jak informace předat žákům.  Součástí
byly i tipy na další zdroje informací k danému tématu či
praktické aplikace, odkazy či dokumenty, které je k tomu
možno shlédnout. Obsahoval i dvě praktické hry, které
může učitel snadno využít ve třídě a vysvětlit na nich zá-
kladní principy kritického myšlení.
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Mladí reportéři pro životní prostředí
Zuzana Jakobová

Na workshopu byl představen program Mladí reportéři pro
životní prostředí, který si klade za cíl rozvíjet kritické myš-
lení žáků, jejich vizuální a mediální gramotnost a kompe-
tence k řešení problémů. Žáci pracují nejen s informacemi
a obrazovým materiálem, ale tvoří vlastní novinářské vý-
stupy, které šíří do světa. 

Shrnutí od účastnice workshopu, Alice Končinské
Workshopu se účastnilo 12 účastníků. Nejprve lektorka
představila projekt pomocí prezentace. Poté následovala
ukázka výukové lekce, kterou absolvují žáci v rámci tohoto
projektu. Lektorka promítla na plátno fotografii z afrického
slumu, kde chudí muži vybírají z velké skládky elektrood-
padu cenné suroviny. Rozdělili jsme se do skupin a praco-
vali s touto fotografií: co na ní vidíme a s vlastními
domněnkami o tom, co se na fotografii děje. Poté jsme pra-
covali s texty o fotografii a diskutovali nad nimi. Žáky prý
obvykle velmi překvapí, že hlavními dovozci elektroodpadu
do Afriky je Evropa (nelegálně) a Japonsko. Na konci lekce
následovala diskuse, co může udělat pro řešení situace
každý z nás a diskuse k využití samotné výukové lekce
a dalších lekcí a aktivit v rámci projektu Mladí reportéři pro
životní prostředí.

Active citizens: chráníme klima
Veronika Endrštová

Workshop o tom, jak na klimatickou změnu se žáky kriticky
i občansky aktivně. Program Active citizens: chráníme
klima je určen učitelům, kteří chtějí u žáků rozvíjet aktivní
občanství pomocí komunitních projektů s globálním pře-
sahem. Prostřednictvím aktivit, které vedou k realizaci spo-
lečensky prospěšného projektu, se žáci učí zodpovědnosti
i samostatnosti, schopnosti reagovat na potřeby místní ko-
munity a spolupracovat s místními aktéry a samosprávou. 

Shrnutí od účastnice workshopu, Jany Šedivé
Projekt „Active citizens: chráníme klima“ rozvíjí aktivní ob-
čanství a zároveň zájem o téma klimatické změny. Pro-
gram je určen žákům středních škol a vychází z metodiky
Active citizens. Jde o dlouhodobý projekt (10 měsíců),
v němž žáci zkoumají svou identitu, rozvíjí samostatnost,
odpovědnost, hledají potřeby místní komunity a učí se spo-
lupracovat. Výstupem je realizace vlastního projektu. Na
workshopu jsme měli možnost vyzkoušet si některé akti-
vity, které podporují dialog, seznámili jsme se s tzv. nená-
silnou komunikací a pomocí prostorové hry jsme
diskutovali nad tím, co je a není aktivní občanství a jaké akti-
vity jsou pro nás přijatelné. Z workshopu jsem si odnesla
především inspiraci na zajímavé aktivity, které nabízí meto-
dika Active Citizens (dostupná zdarma na https://www.clo-
vekvtisni.cz/media/publications/1252/file/metodika-activ
e-citizens-.pdf).
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Dezinfombies
Veronika Sodomová

Workshop tvořila úniková hra pro žáky základních a střed-
ních škol, ve které se ve městě se začal šířit nebezpečný
virus, který mění lidi na nemyslící bytosti připomínající
zombies - tzv. dezinfombies. Tyto bytosti bezmezně věří
všemu, co se jim řekne včetně všech možných dezinfor-
mací. Úkolem žáků je dostat se k vakcíně profesora Vše-
věda, která vrátí vše do pořádku. Cestu k vakcíně naleznou
pomocí co nejrychlejšího a zároveň nejsprávnějšího vyře-
šení čtyř úkolů.

Shrnutí od účastnice workshopu, Jany Šedivé
Na workshopu jsme si zahráli únikovou hru Dezinfombies.
Jednalo se o únikovou hru z dílny Fakescape, která je ur-
čena dětem 2. stupně ZŠ. Cílem hry je naučit děti kritic-
kému myšlení a seznámit je s problematikou dezinformací
a fake news hravou formou. Tvůrci k tomuto účelu použili
nejen napínavý příběh, ale v úvodu také proslov oblíbeného
youtubera. Úkoly v únikovce vedou žáky k pečlivému čtení,
ověřování informací, odhalování manipulací na fotkách
a rozpoznávání hoaxů. Zábavnou formou se tak dozvídají,
jaké nástrahy na ně mohou číhat nejen na internetu, ale
i v běžném životě. V závěru se dozví, jak funguje reklama
na sociálních sítích, influencer marketing, clikbait a kde
a jak je možné si informace ověřovat. Z workshopu jsem si
odnesla nejen nové znalosti z této oblasti, ale také inspi-
raci pro tvorbu vzdělávacího a zároveň zábavného pro-
gramu pro starší děti.   

Adaptopolis
Alice Končinská

Na workshopu si účastníci zahráli karetní hru Adaptopolis.
Při hraní této strategické hry se hráči seznámili s jednotli-
vými negativními projevy klimatických změn a s mož-
nostmi, jak se na tyto projevy adaptovat. Hravou formou si
mohli ověřit, jak jsou tato opatření propojena s negativními
projevy klimatických změn a jak je možno se jim bránit
nebo zmírňovat jejich následky. Použitá opatření jsou nejen
z oblasti modro - zelené infrastruktury, ale také udržitelné
energetiky a udržitelné mobility.

Shrnutí od účastníka workshopu, Ivana Cukera
Účelem workshopu bylo představit hru Adaptopolis, která
je dobrým didaktickým nástrojem environmentální vý-
chovy. Obsahem hry je totiž sada opatření, kterými mů-
žeme města chránit před nepříznivými vlivy zvyšující se
extremity počasí. Hra přitom dobře ilustruje, že dopady kli-
matické změny nejsou lineárně rostoucí, nýbrž projevující
se ve stále vyšší míře katastrof střídaných krátkými perio-
dami klidu či dokonce prosperity. Během workshopu si
účastníci hru Adaptopolis vyzkoušeli - zahráli - a dále se
dozvěděli, jakým způsobem ji lze využít jak ve školách, tak
v domácnostech. Smyslem workshopu bylo též vysvětlit,
jak design vzdělávací hry Adaptopolis zapadá do českého
vzdělávacího procesu a jakým způsobem tak může být vy-
užit ke zprostředkování kvalitní výuky průřezového tématu
Environmentální výchova.).
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Klimatické vzdělávání hrou
Jan Smrčka

Hra je přirozeným prvkem učení se všech mláďat. Díky hře
můžeme hledat souvislosti, rozvíjet kritický postoj, tříbit ar-
gumentaci a uvážlivě se rozhodovat. Workshop ukázal,  jak
se mohou děti i dospělí vzdělávat v těžkých tématech, jako
je například klimatická změna. Účastníci si hry přímo za-
hráli, metodicky je rozebrali a odvezli do svých škol a or-
ganizací.

Shrnutí od účastnice workshopu, Heleny Urban
Obsahem workshopu klimatické vzdělávání hrou bylo prak-
tické zahrání si únikové hry Terra. Hra se odehrává ve fik-
tivním městečku Terra, jehož obyvatelé se snaží přesvědčit
starostku, aby investovala i do klimatických, jak adaptač-
ních, tak mitigačních opatření. Hra se dotýká mnoha ob-
lastí boje se změnou klimatu, od mikroklimatu města, přes
povodně, energetiku až po sociální aspekty. Hra je časově
velmi náročná a taktéž emočně náročná. Úspěšnost této
hry je silně závislá na kvalitě a zkušenostech pedagoga,
časové dotaci, ale i hloubkových znalostech pedagoga, jak
ekologických, tak psychologických. Výsledkem workshopu
bylo i získání hry v elektronické podobě, pro vlastní využití
ve výuce. 

Světová škola, lekce ke globálním problémům
a jak se ještě věnovat globální 
a environmentální výchově
Alena Kohoutová

Jak se ve výuce věnovat globálnímu vzdělávání a přitom
s žáky měnit svět kolem nás.
Na workshopu byly představeny konkrétní aktivity a lekce,
jak dětem přiblížit složité problémy naší planety. I příklady
dobré praxe mohou ukázat, jak na to. Krátké představení
programu Světová škola ukázalo, že děti i v tak útlém věku
(Mš a 1. stupeň ZŠ) mohou s globálními problémy něco
dělat.

Shrnutí od účastnice workshopu, Kamily Valentové
V úvodu jsme si představili, co je globální vzdělávání, envi-
ronmentální vzdělávání a diskutovali jsme, proč je problém
zapojit tato témata ve vlastní výuce.
Lektorka poté představovala mnoho užitečných tipů
z praxe a projekty jako je Světová škola, Škola pro udrži-
telný život, Ekoškola, Největší lekce pro svět. Většina přít-
omných projekty neznala a tak lektorka pustila i ukázky
videí z Nejlepších lekcí pro svět (YouTube kanál OSN Česká
republika).
Dále jsme diskutovali na téma představení globálních prob-
lémů těm nejmenším dětem a „jak se pohybovat na ten-
kém ledě“, abychom předešli emočním problémům u dětí.
Shodli jsme se, že nejlepší je setkávat se s globálními pro-
blémy v imaginárním světě, tam je řešit a na konci lekce
z tohoto světa vyjít. Lektorka v rámci workshopu doporu-
čila následující inspirativní aktivity:
Gap minder – projekt dollar street https://www.gapmin-
der.org/dollar-street
Global storyline – příběhy na vodu, na půdu https://na-
zemi.cz/global-storylines-2015-pro-skoly-z-cele-cr-
stante-se-soucasti-pribehu/
Personadolls https://www.clovekvtisni.cz/co-
delame/vzdelavaci-program-varianty/persona-dolls
Farídova jízda Rikšou https://www.clovekvtisni.cz/fari-
dova-jizda-riksou-1108pub
Kampak plaveš, pískací kačenko https://www.clove-
kvtisni.cz/kampak-plaves-piskaci-kacenko-1107pub
ARPOK Olomouc – svět v jednom dni
https://arpok.cz/svet-v-jednom-dni/
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Vystavovatelé veletrhu

�  Arcibiskupské gymnázium v Praze, gymnazium@arcig.cz 
�  Botanická zahrada hl. m. Prahy, info@botanicka.cz 
�  Česká koalice pro ochranu biodiverzity, info@ccbc.cz
�  Česká společnost ornitologická, cso@birdlife.cz 
�  Česká společnost pro ochranu netopýrů, netopyr@ceson.org 
�  Český svaz ochránců přírody - Ukliďme svět, uklidmesvet@csop.cz
�  Člověk v tísni, o. p. s., mail@clovekvtisni.cz 
�  Dům ochránců přírody v Praze - ZO ČSOP, info@csop.cz 
�  Ekocentrum Koniklec, o.p.s., info@ekocentrumkoniklec.cz 
�  Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú., hana.weiser@podhoubi.cz
�  Ekodomov, z. s., info@ekodomov.cz
�  Fakescape z.s., brejcha@fakescape.cz
�  Hnutí Duha - Sedmá generace, sgenerace@hnutiduha.cz 
�  Hotelová škola Poděbrady, info@hotelovkapodebrady.eu
�  Husova základní škola a mateřská škola SMĚROVKA, smerovka-hostivice@seznam.cz
�  Junák - český skaut, Skautský institut, z.s., dalibor.naar@skautskyinstitut.cz
�  Kokoza, o. p. s., info@kokoza.cz 
�  Lesy hl. m. Prahy, info@lesy-praha.cz
�  Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, evvo@praha.eu, petr.holy@praha.eu 
�  Malýstrážce.cz, info@malystrazce.cz
�  Městská knihovna v Praze, knihovna@mlp.cz
�  Mladí ochránci přírody, z. s., CDM@emop.cz
�  Národní muzeum, nm@nm.cz
�  Ochrana fauny o.p.s, info@ochranafauny.cz
�  Recyklohraní, o. p. s., info@recyklohrani.cz
�  Rezekvítek, z. s., rezekvitek@rezekvitek.cz
�  SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., seven@svn.cz
�  Spolek Ametyst, info@ametyst21.cz
�  Stanice přírodovědců DDM hl. m. Praha, kurkinova@ddmpraha.cz
�  Stráž přírody Praha, info@malystrazce.cz
�  Tereza, vzdělávací centrum, z. ú., tereza@terezanet.cz
�  Toulcův dvůr, z. s., info@toulcuvdvur.cz
�  ZO ČSOP Nyctalus, nyctalus@email.cz
�  Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Snajdrova@zoopraha.cz 

Kontakty z 13. konference o ekovýchově v Praze
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Mluvčí a vedoucí workshopů

�  ADRA, o.p.s., Alena Kohoutová, alena.kohoutova@adra.cz 
�  Centrum pro otázky životního prostředí UK, Jana Dlouhá, jana.dlouha@czp.cuni.cz 
�  Člověk v tísni, o. p. s., Veronika Endrštová, veronika.endrstova@clovekvtisni.cz 
�  Ekocentrum Koniklec, o.p.s., Alice Končinská, alice.koncinska@ekocentrumkoniklec.cz
�  Fakescape, z. s., Veronika Sodomová, sodomova@fakescape.cz 
�  GrowJOB s.r.o., Lukáš Hána, lukas.hana@growjob.com 
�  Městská knihovna v Praze, Ondřej Hudeček, ondrej.hudecek@mlp.cz 
�  Otevřená data o klimatu, z. ú., Ondráš Přibyla, ondras.pribyla@faktaoklimatu.cz 
�  Saxon State Ministry of Education and Cultural Affairs, Albrecht Handke, albrecht.handke@smk.sachsen.de 
�  TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Jan Smrčka, jan.smrcka@terezanet.cz 
�  TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Zuzana Jakobová, zuzana.jakobova@terezanet.cz  
�  Toulcův dvůr, z.s., Lenka Skoupá, skoupa@toulcuvdvur.cz 



Nabídka organizací zajišťujících na území hl. m. Prahy realizaci EVVO a EP

�  01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“, www.natura-praha.org 
�  Agentura Koniklec, koniklec.cz
�  Arnika, z. s., arnika.org 
�  Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s., www.asociaceampi.cz 
�  Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., www.spolecenskaodpovednost.cz 
�  Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s., www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz 
�  Auto*Mat, z.s., www.auto-mat.cz
�  BEZK, z.s. – Ekolist.cz, bezk.cz, ekolist.cz
�  Botanická zahrada hl. m. Prahy, www.botanicka.cz
�  Byznys pro společnost, z. s., www.byznysprospolecnost.cz 
�  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, www.cenia.cz 
�  Centrum pro otázky životního prostředí UK, www.czp.cuni.cz/czp
�  Česká společnost ornitologická, www.birdlife.cz 
�  Česká společnost pro ochranu netopýrů, www.ceson.org 
�  České ekologické manažerské centrum (CEMC), www.cemc.cz 
�  Český svaz ochránců přírody, www.csop.cz, www.uklidmecesko.cz
�  Ekocentrum Koniklec, www.ekocentrumkoniklec.cz 
�  Ekocentrum Podhoubí, www.podhoubi.cz
�  Ekoporadnypraha.cz, www.ekoporadnypraha.cz
�  Ekodomov, z.s., ekodomov.cz 
�  EkoWATT z.s., ekowatt.cz
�  EnergySim Praha (EKIS), www.energysim.cz
�  HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., www.hest.cz
�  Hnutí DUHA - Sedmá generace, www.sedmagenerace.cz 
�  Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, www.planetum.cz/planetarium-praha 
�  Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., incien.org
�  Junák - český skaut, Skautský institut, z. s., www.skautskyinstitut.cz 
�  Klub ekologické výchovy, kev.ecn.cz 
�  KOKOZA, o. p. s., www.kokoza.cz  
�  Malýstrážce.cz, malystrazce.cz
�  Mladí ochránci přírody, z. s., www.emop.cz, www.estudanky.eu  
�  Národní muzeum, www.nm.cz 
�  ORNITA, z. ú., www.ornita.cz 
�  Pionýr, z. s., pionyr.cz
�  PORSENNA o.p.s., www.porsennaops.cz 
�  Pražské matky, z. s., www.prazskematky.cz
�  Pražské vodovody a kanalizace, a.s., www.pvk.cz 
�  PRO-BIO LIGA, www.lovime.bio 
�  Recyklohraní, o.p.s., www.recyklohrani.cz/cs 
�  Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Praha, praha.brontosaurus.cz
�  Sázíme stromy, z.ú., www.sazimestromy.cz 
�  SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., www.svn.cz/cs
�  Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., www.pavucina-sev.cz, www.ekopobyt.cz, www.e-bedrnik.cz 
�  Stanice přírodovědců  DDM hl. m. Prahy, ddmpraha.cz/stanice-prirodovedcu
�  Středisko ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy, 

včetně záchranné stanice, https://lhmp.cz/ekologicka-vychova/, https://lhmp.cz/zachranna-stanice/  
�  Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, www.toulcuvdvur.cz 
�  TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., terezanet.cz
�  ZO ČSOP Nyctalus, www.nyctalus.cz 
�  Zoologická zahrada hl. m. Prahy, www.zoopraha.cz
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http://koniklec.cz/
https://arnika.org/
http://bezk.cz/
https://ekolist.cz/
https://www.ekodomov.cz/
https://ekowatt.cz/
https://incien.org/
https://kev.ecn.cz/
https://malystrazce.cz/
https://pionyr.cz/
http://praha.brontosaurus.cz/
https://ddmpraha.cz/stanice-prirodovedcu/
https://terezanet.cz/cz


Organizátor akce

Realizátor akce

Mediální partneři akce

www.konferenceevvopraha.cz

Sedmá generace

https://www.praha.eu/jnp/
https://portalzp.praha.eu/jnp/
https://www.ekocentrumkoniklec.cz/
https://ekolist.cz/
https://sedmagenerace.cz/



