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Projekt je podpořen hlavním městem Prahou.Projekt realizuje:

POVODNĚ

SUCHO
VYSOKÉ
TEPLOTY

EKOLOGICKÝ VÝUKOVÝ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

STAVITELÉ MĚSTA
Cílem projektu je, aby žáci získali znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační 
opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě nega-
tivních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, 
extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice).

OBEJDNÁVEJTE:
Alžběta Škodová
alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz
Tel.: 774 368 710



I. - žáci 2. a 3. ročníků ZŠ
Žáci si pomocí aplikace na interaktivní tabuli vyzkoušejí přestavět město, které bylo zasaženo dopady změny klimatu 
(vlny horka, sucho, přívalové deště). V rámci práce s touto aplikací poznají, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím 
se klimatem hrozí, a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v případě 
náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Zahrají si kvízovou hru a pohybovou hru na katastrofy. Spolu s lektorem 
vyrazí na školní pozemek a prozkoumají, jak je jejich škola a její okolí připraveno na častější výskyt dlouhodobého 
sucha, vln horka a přívalových srážek. Poslední hodinu si formou vystřihovánek každý zkusí okolí školy upravit podle 
adaptačních zásad.

DÉLKA PROGRAMU: 4 vyučovací hodiny (180 min.)
CENA: 20 tříd 20 Kč/účastník, další zájemci 70 Kč/účastník
KDY: říjen 2018– červen 2019
KDE: třída s interaktivní tabulí
KDO PROJEKT VEDE: lektor Ekocentra Koniklec za přítomnosti učitele
OBSAH VZHLEDEM K RVP: ČJS, ČZ (VZ, TV), VV, ČSP, EV, OSV

II. - žáci 4. a 5. ročníků ZŠ
Žáci si v prvních dvou výukových hodinách zahrají simulační hru „Adapťáci“, ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní 
město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti 
s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v pří- 
padě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Během dalších tří vyučovacích hodin mají za úkol do mapy okolí 
školy a do záznamového archu vyznačit, zda a která adaptační opatření již daná městská část má, a navrhnout, kde 
by bylo jaké opatření vhodné. V posledních třech vyučovacích hodinách ve třídě formou skupinové práce své návrhy 
zpracují do podoby plakátu. Plakáty budou poté zaslány hodnotící komisi na MHMP a 3 nejvydařenější návrhy budou 
odměněny částkou 10 000 Kč, určenou na realizaci některého adaptačního opatření buď na pozemku školy, nebo 
přímo ve veřejném prostoru okolí školy po dohodě s městskou částí, ke které náleží.

DÉLKA PROGRAMU: 8 vyučovacích hodin (360 min.), zpravidla rozdělených do dvou dní
CENA AKCE: prvních 15 tříd 30 Kč/účastník, další zájemci 120 Kč/účastník
KDY: září 2018–červen 2019
KDE: třída, okolí školy
KDO PROJEKT VEDE: lektor Ekocentra Koniklec za přítomnosti učitele
OBSAH VZHLEDEM K RVP: ČJS, ČZ (VZ, TV), VV, ČSP, EV, OSV

III. - žáci druhého stupně ZŠ a gymnázií
Projekt je zahájen simulační hrou, ve které si žáci vyzkoušejí, jaké dopady mohou mít negativní projevy změny klimatu 
na město, a jak je možné město před klimatickými hrozbami chránit (adaptovat jej). Dozvědí se o problematice 
klimatické změny, jejích příčin, důsledků a řešení. V jednotlivých badatelských aktivitách v terénu pak žáci poznají, jak 
je okolí jejich školy schopné odolávat negativním klimatickým jevům. Žáci pracují v odborných skupinách a věnují se 
podrobně jedné problematice – výzkumu veřjného mínění, přívalovým dešťům, tepelnému ostrovu, udržitelné dopravě 
a vodním prvkům. Dokumentují svou práci a vyvodí závěry. Poté diskutují a navrhnou vhodná adaptační opatření, 
která druhý den ve škole zpracují a prezentují nejprve svým spolužákům a potom také zástupcům veřejné správy.

DÉLKA PROGRAMU: 8–12 vyučovacích hodin (360–540 min.)
CENA AKCE: zdarma pro prvních 6 tříd, další zájemci 120-200 Kč/účastník (dle počtu vybraných aktivit)
KDY: únor–červen 2019
KDE: třída, okolí školy
KDO PROJEKT VEDE: lektor Ekocentra Koniklec / proškolený učitel s metodickou podporou lektora 
Ekocentra Koniklec (metodická příručka, pracovní listy, pomůcky – termovizní kamera, telefonní a e-mailové konzul-
tace, asistence ve výuce)
OBSAH VZHLEDEM K RVP: ČJL, MJA, IKT, ČZ (VZ, TV), ČS (De, VO), ČP (Fy, Che, Př, Ze), EV, OSV, VMEG


