
Názory na klimatickou změnu1 (20 minut) 
 

• Uveďte žáky do tématu formou otázek:  
 
Co vás napadne, když se řekne klimatická změna a klimatická krize?  
Jak mezi nimi vnímáte rozdíl? 
 

• Rozdělte místnost na pomyslné dvě poloviny se dvěma póly ANO a NE a vysvětlete, co se 
bude dít:  

 
S tématem klimatu je spojeno množství otázek, které rozdělují společnost a jsou zdrojem konfliktu. Do 
diskuze o nich každý člověk přichází z jiného prostředí a s jinými informacemi a často si i otázku 
samotnou vykládá jinak, což diskuzi velmi ztěžuje. Nyní se podíváme, jak se na některé otázky díváte 
ve své skupině. Záměrem teď nebude najít pravdu, ale seznámit se s tím, jak se na některé problémy 
mohou dívat lidé okolo vás. Probíhat to bude následovně: vždy řeknu nějaké tvrzení a každý z vás si 
stoupne na jednu stranu místnosti podle toho, zda s ním souhlasí, či nesouhlasí – na stranu ANO, 
pokud souhlasí, a na stranu NE, pokud nesouhlasí. 
 

• Čtěte vybraná tvrzení a pokaždé vyzvěte účastníky a účastnice, ať se postaví na stranu 
místnosti podle toho, zda s tvrzením souhlasí, nebo nesouhlasí. Po rozdělení nechte zaznít z 
každé strany několik důvodů, proč dotyční stojí právě tam. 

 
Tematicky rozdělená tvrzení  
 
Následující výčet tvrzení je návodný – můžete ho doplnit o aktuální kauzy, vyřadit tvrzení, která 
neodpovídají úrovni vaší skupiny, nebo jejich počet určit podle toho, jak hluboce se jim chcete 
věnovat. 
 
Děje se vůbec něco? 

→ Klima naší planety se mění. 

→ To, že probíhá klimatická změna, je dostatečně dokázáno. 
Kdo za to může? 

→ Změna klimatu je přirozený jev. 

→ Klimatickou změnu způsobují lidé. 
Jak vnímám změnu klimatu? 

→ Mám obavy z toho, jak se mění klima. 
Co to znamená pro život a lidi na zemi? 

→ Život na planetě Zemi se se změnou klimatu vyrovná. 

→ Lidská společnost se dokáže přizpůsobit zvýšení globální teploty. 

→ Globální klimatická změna ovlivní budoucí generace. 

→ Změna klimatu má negativní dopady na naše životy. 
Jak vyřešit problém s klimatem, kterému lidé čelí? 

→ Snížení produkce CO2 může zastavit klimatickou změnu. 

→ Vývoj zelených technologií dokáže vyřešit klimatickou krizi. 

→ Omezením osobní spotřeby a tříděním odpadu může každý z nás ovlivnit klimatickou změnu. 

→ Každý může přispět k řešení problému globální klimatické změny. 
Má aktivismus smysl? 

                                                           
1 Aktivita byla převzata s menšími úpravami z metodiky Klimatická změna – krize – výzva dostupné volně ke 
stažení zde: https://www.nazemi.cz/sites/default/files/metodika-klima_final-2020.pdf  

https://www.nazemi.cz/sites/default/files/metodika-klima_final-2020.pdf


→ Greta Thunbergová a ostatní aktivisté z Fridays For Future by měli v pátek místo stávkování 
raději chodit do školy. 

Jak to souvisí se společenským uspořádáním? 

→ Řešení klimatické krize lze dosáhnout v rámci kapitalismu (současného globálního 
ekonomického modelu). 

 
Metodické poznámky: 
 

• Držte se pólování, nenechávejte místo uprostřed pro odpověď „nevím“ – spíše dejte prostor 
pro vysvětlení, jaké protichůdné informace či tendence dotyčné k této nejistotě vedou. 

• Pokud se budou zúčastnění ptát na podrobnosti k jednotlivým tvrzením (např. co se myslí 
životem, co to znamená, že se s tím planeta vyrovná, jak má vypadat takové přizpůsobení 
apod.), vyzvěte je, ať se postaví na některou ze stran, a dejte jim prostor pro vysvětlení, jak 
tvrzení sami chápali. 

• Záměrem není konfrontovat jednotlivé názory, ale umožnit lidem slyšet škálu názorů, postojů 
a motivací. Reakce můžete nechat zaznít (obzvlášť pokud vedly k rozdělení skupiny na opačné 
pozice), ale debatu spíše brzděte, pokud s aktivitou nemáte jiný záměr. 

 

Reflexe (15 minut) 
• Shrnujte aktivitu: 

 
Slyšeli jsme různé názory a postoje ke konkrétnějším otázkám a tématům týkajícím se klimatu. Nyní se 
vrátíme opět k sobě, a sice osobním zamyšlením nad tím, co doteď proběhlo. 
 

• Nechte zúčastněné, ať si uspořádají myšlenky, a proveďte reflexi formou volného psaní.  

• Nechte účastníky a účastnice ve volném psaní zachytit, co se v nich nyní odehrává a nad čím 
přemýšlejí. Popište metodu volného psaní a nechte je v něm zpracovat některou z otázek: 
 
Jak teď vnímám klimatickou krizi? 
Co se mi honí hlavou? 
 

• Po 4 až 5 minutách psaní je vyzvěte, aby si po sobě přečetli svůj text a podtrhli si v něm 
myšlenky, které jim připadají důležité. Dejte jim možnost v kolečku sdílet tyto jejich 
myšlenky, aniž by rozvíjeli vyjádření ostatních. 

• Předem upozorněte, že kdo nechce, nemusí nic sdílet. 
 
Metoda volného psaní 
 
Volné psaní je způsob psaní, který slouží k učení namísto zaznamenávání hotového názoru nebo jeho 
reprodukce. Pomáhá nám objevit nečekané nápady, myšlenky či souvislosti. Dovoluje psát na papír 
vše, co nás k určitému tématu/námětu právě napadá, aniž bychom své psaní podřizovali nějakým 
formálním jazykovým požadavkům. Dá se využít k otevření tématu, k sepsání všeho, co nás k tématu 
napadá, co o něm víme nebo si myslíme, aniž bychom se museli soustředit na stylistiku a pravopis. Dá 
se také využít k reflexi proběhlého, k ukotvení a propojení informací a zážitků a k hledání podnětných 
myšlenek, na nichž by mohla vyrůst další práce. 
 
Volné psaní pomáhá: 

• rozvíjet slovní zásobu; 

• formulovat slova i věty; 

• nebát se hodnocení; 



• učit se od sebe samého; 

• vyjadřovat myšlenky; 

• rozvíjet fantazii; 

• rozvíjet pohotovost a představivost; 

• vnímat čas; 

• držet se tématu. 
 
 
Popis metody 
 
Požádejte účastníky a účastnice, aby ve třech až pěti minutách napsali o nějakém tématu vše, co je 
napadne, případně aby si odpověděli na připravenou otázku. Ujistěte je, že psaní je pouze pro ně 
samotné, a pokud se budou chtít o zapsané myšlenky podělit, bude to čistě na jejich rozhodnutí. 
Seznamte je s pravidly volného psaní, která je možné vyvěsit na viditelné místo. Minutu před koncem 
je upozorněte na blížící se časový limit. Po dopsání je nechte, aby si text po sobě přečetli a podtrhli si 
v něm myšlenky, které je zaujaly. Dejte prostor pro sdílení – myšlenky je možné sdílet ve dvojicích či s 
celou skupinou. Do sdílení zapsaného nikoho nenuťte. 
 
Pravidla volného psaní 
 

• Piš po celou dobu vše, co tě k tématu napadá. 

• Piš souvislý text, ne jen jednotlivá hesla nebo body. 

• Nevracej se k napsanému, nic neopravuj a nevylepšuj, co už je napsané. 

• Pokračuj v psaní, i když tě nic nenapadá – zapisuj i pomocné věty (např. „Teď mě nic 
nenapadá...“, „Jak by šlo pokračovat?“), ale snaž se vrátit k tématu. 

• Nenech se ve svých nápadech brzdit pravopisem – až budeš s textem dále pracovat, opravíš 
ho a vylepšíš i po formální stránce. 


