
VÝUKOVÁ LEKCE  

 

1 

Klimatické změny – výzva ke skromnosti 

nebo globální katastrofa? 

Aktivita pracuje s citáty různých osobností vyjadřujících se tématu změny klimatu z jejich 
úhlů pohledu. Žáci se seznámí s článkem ke Zvláštní zprávě Mezinárodního panelu pro 

změny klimatu (IPCC), která popisuje scénáře možného vývoje při oteplení o více než 1,5°C. 

Cíle: 
 Žák formuluje a argumentuje vlastní postoj ke klimatické změně. 

 Žák v textu vyhledá informace o klimatické změně a zdůvodní svůj výběr. 

Lekce je koncipována na 60 minut 

Pomůcky: 
 kartičky s citáty 

 článek se zprávou IPCC 

 prázdné lístečky 

 tužka 

 papír 

POSTUP: 

1.  Asociace/ 5 minut 

→ Proveďte s žáky asociaci na téma klimatická změna. Každý žák řekne, co ho jako 
první napadne, když se řekne „klimatická změna“.  

Tip: Zadejte žákům, ať své nápady nejprve zapíší nebo sdílí ve dvojici se spolužákem. 
Teprve poté sdílejte asociace v celé třídě. Návrhy žáků můžete zapisovat na tabuli a 
později se k nim vrátit.  

   2.  Práce s citáty/ 20 minut 

→ Umístěte v prostoru lístky s očíslovanými citáty o klimatických změnách bez uvedení 
autora výroku (viz příloha - citáty).  

→ Žáci mají za úkol:  
1) Vybrat si výrok, se kterým se nejvíce ztotožňují. 
2) Vybrat si výrok, se kterým se nejméně ztotožňují. 
3) Pokusit se určit resp. odhadnout, kdo vybrané výroky vyslovil – např. zdali to byl 
vědec, politik, apod.  

→ Vyzvěte žáky, aby nejprve vyhledali ve třídě spolužáky se stejnými nebo podobnými 
výroky a diskutovali společně důvody svého výběru.  

→ Poté je vyzvěte, aby vyhledali ostatní spolužáky, se kterými se nejvíce ve výběru liší 
a opět diskutovat důvody. 

→ Vyzvěte žáky, aby sdíleli nejzajímavější postřehy, které na závěr společně shrňte. 

→ Nakonec uveďte autory výroků a krátce diskutujte se žáky, zda by je znalost autorů 
ovlivnila ve výběru výroků.  
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Tip: V případě dostatku času lze navázat otázkami, které rozvíjí diskuzi o tom, kterým 
zdrojům informací věříme, např.: Jak poznáme důvěryhodný zdroj? 

   3.  Práce s textem – Poslední slovo patří mně/ 25 minut 

→ Rozdejte žákům text článku, který je stručnou zprávou panelu IPCC a lístečky.  

→ Zadejte žákům, ať si text samostatně přečtou a během čtení se zamyslí, co je v textu 
zaujalo. Odstavec, větu, slovo, které je zaujalo, doslovně napíšou na jednu stranu 
lístečku. Na druhou stranu lístečku uvedou svůj komentář k vybranému citátu: proč 
jej vybrali, co je oslovilo. Každou vybranou část píšou na zvláštní lísteček. 

→ Jakmile mají všichni pročtený text, posaďte se s žáky do kruhu a postupně projděte 
text. Vyzvěte dobrovolníky, aby přečetli své výpisky. Ostatní žáci odhadují, proč si 
dotyčný vybral právě tento text. Teprve poté přečte důvody, proč si výrok vybral, 
jeho autor – své poslední slovo. Nikdo už pak nesmí nic dodávat. Více o metodě: 
http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod/posledni-slovo-patri-
mne 

   4.  Reflexe/ 10 minut 

→ Reflexi proveďte za pomoci metody volného psaní. Během 5 minut mají žáci za úkol 
písemně odpovědět na otázku: „Dotkne se mě osobně změna klimatu?“. Píší bez 
přerušení a oprav, pero by se nemělo odlepit od papíru po celých 5 minut. Bližší 
popis metody naleznete zde: http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-
metod/volne-psani.  

→ Po uplynutí časového limitu vyzvěte 1 – 2 dobrovolníky, aby přečetli, co napsali. 
Pokud nikdo svůj text přečíst nechce, respektujte to. 

      

Doplňkové materiály:  
Viz příloha – citáty a článek o zprávě panelu IPCC.  

Zdroje:  
Zpráva IPCC:  
https://www.mzp.cz/cz/souhrnna_zprava_ipcc_2015 
https://toolkit.ecn.cz/img_upload/3f5e963ee9ca17c7e8373d2bfc1ef8e4/ipcc-infolist_1.pdf 

Temple Charles, Steelová Jeannie L., Meredith Kurt. Čtení, psaní a diskuze ve všech předmětech. 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Příručka III, Praha: Kritické myšlení, 2002  

Autorka:  
Kateřina Ciglerová, Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, 2019 
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