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 ZAŘAZENÍ DO VÝUKY  
PT: průřezová témata 
P: předmět 

ANOTACE CÍLOVÁ 
SKUPINA 

DÉLKA CENA 

Den čokolády P: Člověk a jeho svět – 
Místo, kde žijeme – Člověk, stát a 
hospodářství- Lidé 
kolem nás – Mezinárodní vztahy, 
globální svět -Rozmanitost 
přírody – Regiony světa – 
Společenské a hospodářské 
prostředí – Člověk a svět práce 
PT: VMEGS, EV, OSV, VDO 

Odkud pochází čokoláda a jak se dostala do Evropy? Kde a 
jak se nejčastěji pěstuje kakao a kde se nejvíce 
spotřebovává? A co se skrývá pod pojmem spravedlivá 
čokoláda? Na tyto a mnohé další otázky získají žáci 
odpovědi. Žáci jsou schopni vysvětlit, jak funguje férový 
obchod, co za důsledky má pěstování kakaa a jak mohou do 
tématu vstupovat jako spotřebitelé. Na závěr je možné 
vyrobit vlastní čokoládu ze surovin z férového obchodu. 

1. st. ZŠ 4 vyučovací 
hodiny 

65 Kč/žák 

Den Země P: Člověk a jeho svět – Místo, kde 
žijeme – Rozmanitost přírody -
Přírodopis – základy 
ekologie – ochrana přírody a 
životní prostředí 
PT: EV, OSV, VDO, VMEGS 

Žáci se v průběhu čtyř vyučovacích hodin věnují tématu 
vody, zvláště její důležitosti pro přírodu i pro lidi. Na 
konkrétních příkladech zjišťují, jak může být zásoba vody 
ohrožena nadměrnou spotřebou a znečištěním. Každé z 
témat je představeno pomocí hry pomocí hry, kdy žáci při 
hře zkoumají a řeší jednotlivé situace. Uvědomují si tak 
propojenost spotřebního chování v jednom místě světa a 
jeho možných důsledků na druhé straně Země. Jsou si pak 
více vědomi důležitosti ochrany přírody a setkávají se také s 
konkrétními příklady odpovědné spotřeby. 

 

1. st. ZŠ 4 vyučovací 
hodiny 

65 Kč/žák 

Světový obchod P: Člověk, stát a hospodářství – 
Mezinárodní vztahy, globální svět 
– Regiony světa – Společenské a 
hospodářské prostředí - principy 
tržního hospodářství 
PT: VMEGS 

V rámci tematického dne žáci odhalí propojenost a 
vzájemnou provázanost světové ekonomiky a získají základní 
informace o fungování světového obchodu. Společně se 
zamyslí nad konceptem odpovědné spotřeby. 
 

2. st. ZŠ, SŠ 4 vyučovací 
hodiny 

65 Kč/žák 
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Den Země P: Člověk a jeho svět – Místo, kde 
žijeme – Rozmanitost přírody -
Přírodopis – základy 
ekologie – ochrana přírody a 
životní prostředí 
PT: EV, OSV, VDO, VMEGS 

Žáci se v průběhu čtyř vyučovacích hodin věnují tématu 
odpovědného nakupování a spotřeby. Na konkrétním 
příkladu oblečení, které nosíme, zkoumají, jaké dopady má 
výroba a přeprava zboží na životní prostředí. Následně se 
věnují tomu, jak na nás působí reklama při nakupování. 
Zkoumají rizika nadměrné spotřeby, plýtvání zbožím i 
přírodními zdroji a hodnotí svoje spotřebitelské návyky i 
svého okolí. Žáci se tak seznamují s různými formami 
spotřebního chování, včetně těch udržitelných, a zvažují, jak 
mohou osobně přispět k řešení environmentálních 
problémů spojených s touto problematikou. 

 

2. st. ZŠ, SŠ 4 vyučovací 
hodiny 

65 Kč/žák 

Kontaktní osoba 

Karin Majerová 

telefon: 581 111 907 
e-mail: karin.majerova@arpok.cz 

PODMÍNKY PRO REALIZACI VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 

 Cena tematického dne je 65 Kč/žák 

 Cestovné lektorů 
o Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí. 
o Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů. 

o Počet km určujeme dle plánovače na serveru www.mapy.cz. 

o Maximální počet lektorů, za které se cestovné hradí, je 4. 
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