
Od nočních můr o klimatu k naději1 (60-90 minut) 
 

Potřebné materiály: židle do kruhu, papíry, flipchart a fixy, fotky zobrazující lidi při úspěchu např.     
při práci/sportu atd. (alternativně můžete používat např. karty z deskové hry 
Dixit2) 

 

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

• Následující kroky mají za cíl vyvolat ve studentech silné zážitky a emoce, které je povedou 
k prožitku vlastního potenciálu pro změnu. Nejprve si žáci vybaví pocity a okamžiky, když se 
cítili silní, potom vizualizují své nejtemnější představy o změně klimatu. Aktivita končí 
představami, jak pocit moci využívat k hledání řešení klimatické krize, a hledat možnosti pro 
zapojení se do ochrany klimatu.  

 
1. Pocit síly 
Rozložte na zem fotky/karty obrázkem dolů. Každý žák si vzpomíná na chvíle, kdy musel udělat 
něco opravdu těžkého nebo dokonce děsivého, kdy musel překonat nějaké překážky, ale kdy se 
cítil opravdu silný po zvládnutí úkolu nebo po překonání překážek.  
Otočte fotky/karty obrázkem nahoru. Žáci se dívají na obrázky a udělají si poznámku, který 
obrázek pro ně nejlépe zachycuje pocit vlastní síly. Žáci diskutují s ostatními o svých zážitcích a 
obrázcích, které si vybrali.  
 
2. Myšlení na nemyslitelné 
Každý žák zapisuje na kus papíru dvě věty začínající na: 

→ Věc, která mě nejvíce znepokojuje v souvislosti se změnou klimatu, je… 

→ Na představě, že globální oteplování nelze zastavit mě nejvíc děsí… 
 

Vyhýbejte se uvádění příkladů a povzbuzujte žáky, aby napsali všechno, co je napadne. Papírky se 
shromáždí, zamíchají a znovu rozdají. Každý žák přečte věty z papírku, který obdržel. Všechny 
věty jsou přijímány bez komentáře. 

 
3. Noční můry o změně klimatu 
Žáci se zavřenýma očima spustí v hlavě „film“ o nebezpečích klimatické změny. Inspirací může být 
vzpomínka na špatný sen nebo na něco, co četli v novinách či knize nebo viděli ve filmu.  
Následně nakreslí na papír obrázek svých pocitů. Obrázek nikomu neukazují.  

 
4. Čeho si nejvíce vážím? 
Žáci přemýšlí o tom, čeho si na životě nebo na světě nejvíce váží, a následně sdílí své myšlenky se 

spolužáky. 
 

5. Nadějná budoucnost. 
Položte žákům otázku: Co mohou udělat lidé a společnost pro řešení změny klimatu? Každý žák si 
zapisuje tři věty začínající: 

→ Změně klimatu lze čelit při… 

                                                           
1 Aktivita byla převzata s menšími úpravami z portálu Greenteacher.com 
2 https://www.hras.cz/hra-dixit/dixit-deskova-hra/  

https://greenteacher.com/climate-change-despair-and-empowerment-activity-sequence/
https://www.hras.cz/hra-dixit/dixit-deskova-hra/


→ Život v budoucnu by mohl být lepší, kdyby… 

→ Dobrou cestou, jak vyřešit klimatickou krizi je… 
 
Zapisujte všechny nápady na flipchart.  
 

 
6. Vybavení si pocitu moci 
Žáci si znovu vybavují pocit síly a přečtou si, co si napsali na papír v 1. kroku. Přemýšlí a sdílí s 
ostatními, jak lze tyto pocity síly využít, k zapojení se do řešení klimatické krize. Jak by mohli 
některé nápady, co navrhli, realizovat.  

  
Zapisujte všechny nápady na flipchart a zkuste je proměnit na akční plán, do kterého se může 
zapojit každý žák. Může se mezi nápady objevit téma vašeho společného projektu. Projděte 
s žáky nápady a vyberte některý, který se líbí většině. Zkuste ho pak společně rozplánovat – jak 
budete postupovat, co budete potřebovat, kdo se ujme jakého úkolu. Snažte se, aby se zapojili 
všichni žáci. 

 


