
Akční strategie odkaz na další oborové výstupy prostředky naplňování měřítko splnění

F: 4V2 -  využívá s porozuměním vztah 

mezi výkonem, vykonanou prací a časem

4V3 - využívá poznatky o vzájemných 

přeměnách různých forem energie a jejich 

přenosu při řešení konkrétních problémů 

a úloh

F: 8. a 9.tř. -  měření spotřeby el. 

energie různými spotřebiči ve 

škole

PČ: 9.tř. - analýza provozu 

domácnosti, spotřebičů - 

porovnávání různých výrobků

prezentace zjištěných faktů

Inf8 - 2V26, 2V27 - zpracuje badatelskou 

práci a při tom dodrží vhodné postupy

projekt Ekoškola -  zpracovávání 

SWOT analýzy; týmy zpracovávají 

vybraná témata ; badatelské práce 

8., a 9. tříd

SWOT analýza

GV: 9.tř. - projekt ekostopa 

jednotlivce, ekostopa světa

výpočet vlastní ekostopy; 

formulace nápadů na její snížení; 

realizace 1 opatření, které sníží 

vlastní ekostopu a 1 opatření, 

které sníží ekostopu školy

GV: 9. tř. -  projekt Ekostopa školy 

(TIMUR) zakončený zpracováním a 

realizací vlastního projektu na 

snížení ekostopy školy

výpočet ekostopy školy; 

porovnání výsledku s výsledky 

předchozími; modelování vlivu 

různých opatření na velikost 

ekostopy, zpracování projektu na 

snížení ekostopy školy (hraní rolí)

  analyzuje provoz domácnosti nebo

školy z hlediska dopadu na životní

prostředí; navrhne konkrétní opatření

vedoucí ke snížení tohoto dopadu a

posuzuje jejich náročnost a reálnost; u

realizovaných opatření vyhodnotí jejich

výsledek,
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  posoudí (např. pomocí konceptu

ekologické stopy) vliv vlastního chování

(chování třídy či školy) na životní

prostředí; analyzuje výsledky a navrhuje

možnosti, jak vliv na životní prostředí

snížit,



Ch: 6V5 - uvede příklady zdrojů bílkovin, 

tuků, sacharidů a vitaminů v potravě a 

zhodnotí různé potraviny z hlediska 

obecně uznávaných zásad správné výživy

CH: 9.tř. -  plasty

VkZ: zdravá strava - posuzování 

zdravosti svačin, tvorba zdravého 

jídelníčku

GV: 9.tř. - VP Šaty dělají člověka reflexní formulář; aktivní 

zapojení do diskuse
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  popíše životní cyklus vybraného

výrobku (výroba, doprava, používání,

likvidace) a hodnotí vliv jednotlivých fází

na životní prostředí; uvede návrhy

konkrétních opatření, kterými může

sám přispět ke snížení

environmentálního dopadu, 

GV: 9.tř. - aktivita Bohoušovy 

džíny, Život mobilu, …; SWOT 

analýza

prezentacfe zjištěných faktů 

formou plakátu

Ch: 7V1 - zhodnotí využívání prvotních a 

druhotných surovin z hlediska trvale 

udržitelného rozvoje na Zemi

CH: 9.tř. - frakční destilace ropy a 

použití různých složek + hledání 

alternativ

GV: 9. tř. - ekostopa - porovnání 

výrobků např. plast x hliník;  T graf; 

skupinová práce - určení 

posuzovaných parametrů, 

zpracování případové studie k 

ekostopě jednotlivých výrobků, 

hledání alternativ; 

plakát; zpracování VP pro 1. 

stupeň

  uvádí na konkrétních příkladech do

souvislosti své spotřební chování (co a

jak nakupuje) a jeho vliv na životní

prostředí,
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  na základě posouzení životního cyklu

výrobků seřadí výrobky podle míry vlivu

na životní prostředí; přiřazuje k běžně

používaným výrobkům možné

ekologicky šetrnější alternativy,
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GV: 9.tř. - propojit s výstupem 3,4; 

skupinová práce - formulace 

vlastních parametrů pro certifikaci 

určitých výrobků + porovnání se 

skutečností - energetické značky 

(energetický štítek, EnergyStar), 

značky Fair trade, Produkt 

ekologického zemědělství, FSC, 

Ekologicky šetrný výrobnek - 

výzkumy v obchodech a doma; 

Př: návštěva ekofarmy ve Zvoli u 

Prahy nebo na Medníku

GV: 9.tř. - krajina + občan, 

dotazník veřejnosti jak si 

představují ŽP obce a zpracování 

výstupů

modelová situace referenda o 

problému v obci; vyhledání a 

prezentace typů občanských 

iniciativ, zmapování jejich výskytu 

a aktivit v regionu, beseda se členy

plakát

VkO6:  - objasní výhody spolupráce lidí při 

uskutečňování některých cílů
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  popíše princip certifikace ekologicky

šetrných výrobků (např. produkty

ekologického zemědělství, mezinárodní

certifikáty udržitelné těžby a zpracování

dřeva) Vysvětlí rozdíl mezi vybraným

certifikovaným a necertifikovaným

výrobkem. Zmapuje ve svém okolí

dostupnost certifikovaných výrobků,

které běžně používá. Posoudí výhody a

nevýhody nákupu výrobků s daným

typem certifikátu,
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  vyhledá informace o aktivitách

občanských iniciativ a

porovná/vyhodnotí jejich přínos pro

zlepšení stavu životního prostředí

v místě,



vytváření petic, simulace 

referenda, týmová práce - 

mapování problémů ve škole či v 

regionu a vytváření návrhů na 

jejich řešení

GV: 9.tř. - jako praktický  výstup z 

projektu Ekostopa školy žáci 

zpracují a realizujívlastní projekt 

na snížení ekostopy školy

zpracovaný projekt, s kterým 

bude seznámen ředitel školy; 

realizace projektu
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  plánuje samostatně, ve skupině nebo

v celé třídě cíle akce/činnosti, které mají

pozitivní vliv na životní prostředí. Po

uskutečnění akce vyhodnotí, zda se

podařilo dosáhnout stanoveného cíle a

navrhuje zlepšení do budoucna

GV + projekt Ekoškola: individuální  

a skupinové projekty vedoucí k 

vyřešení vybraného problému

VP pro 1. stupeň

Čj, VKO 6,- obec, v ekteré žiji,VkO 

9- ekologický problém

projekt Kdo jiný
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sestaví návrh dopisu, kterým upozorní 

místní samosprávu na vybraný problém 

životního prostředí; popíše problém a 

jeho důsledky a vysvětlí důvody, proč je 

třeba se problémem zabývat.

  na základě posouzení výchozího

stavu navrhuje možné akce pro

zlepšení životního prostředí v okolí

školy nebo bydliště
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