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Projekt je podpořen hlavním městem Prahou.Projekt realizuje:

POVODNĚ

SUCHO

VYSOKÉ
TEPLOTY

EKOLOGICKÝ VÝUKOVÝ PROGRAM PRO 4. A 5. TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

STAVITELÉ MĚSTA II
CO JE CÍLEM?
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 negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké 
teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice).

JAK PROGRAM PROBÍHÁ?
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 případě 
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. Prvních 12 tříd, které budou svůj návrh adaptačních opatření prezentovat před zástupci Magis-
trátu hl. m. Prahy dne 13. června od 8 do 11 hodin v zasedací síni MHMP, získají odměnu ve výši 10 000 Kč na realiza-
ci navrhovaného adaptačního opatření ve škole či jejím blízkém okolí.  Lektor Ekocentra Koniklec bude dále pomáhat 
učitelům s realizací adaptačního opatření (výběr opatření, nákup opatření, instalace, komunikace s úřadem atd.), které 
musí být provedeno do konce roku 2019.

VĚKOVÁ SKUPINA: žáci 4. a 5. ročníků ZŠ
DÉLKA PROGRAMU: 8 vyučovacích hodin (360 min.), zpravidla rozdělených do dvou dní
CENA AKCE: prvních 12 tříd 30 Kč/účastník, další zájemci 120 Kč/účastník
KDY: únor 2019 – 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

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


