
Problémy a konflikty odkaz na další oborové výstupy prostředky naplňování měřítko splnění

CH: 5V2 - vysvětlí vznik kyselých dešťů, 

uvede jejich vliv na životní prostředí a 

navrhne opatření, jak jim lze předcházet

7V1 - zhodnotí využívání prvotních a 

druhotných surovin z hlediska trvale 

udržitelného rozvoje na Zemi

Z: 4V6 - lokalizuje na mapách 

jednotlivých světadílů hlavní aktuální 

geopolitické změny a politické zájmy v 

konkrétních světových regionech

Př: 6. tř. - zalesnění krajiny - porovnávání 

map; historických a současných fotografií; 

práce s texty, prolínání map v programu 

Google Earth  

Zdroje map: např.  

http://kontaminace.cenia.cz/; 

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map;                 

http://oldmaps.geolab.cz/;

Př: 7.tř. - VJ Rybí pásma - problémy a 

konflikty; experiment -narovnávání 

vodních toků; nakládání s odpady v 

minulosti a v současnosti - rozhovor s 

pamětníky v obci, práce s texty, …

reflexní formulář; prezentace; plakát

prezentace s využitím porovnávání 

historických a současných map okolí; 

případně starých a současných 

fotografií;
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  vybraný environmentální

problém analyzuje

z hlediska historických a

společenských souvislostí

(např. zacházení s odpady

od minulosti po

současnost), 



VkO 6: PŘÍRODA V OHROŽENÍ, 

EKOLOGICKÝ A KONZUMNÍ ZPŮSOB 

ŽIVOTA 

VkO 9: - GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 

beseda, prezentace s fotografiemi- 

porovnávání starých a aktuálních dat 

a fotografií

CH: 8.tř. - VJ Smog a inverze zpracování PL; dokončení formuláře k 

metodě V - CH - D; Vennovy 

diagramy, Čtyřlístek; infoplakátPř: 7. tř. - VJ Rybí pásma - problémy a 

konflikty

reflexní formulář

VkO 6: PŘÍRODA V OHROŽENÍ, 

EKOLOGICKÝ A KONZUMNÍ ZPŮSOB 

ŽIVOTA 

VkO 9: - GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 

beseda, diskuse

Fy 8: - různé zdroje energie PL

CH: 8.tř. - VJ Smog a inverze zpracování PL; dokončení formuláře k 

metodě V - CH - D; Vennovy 
Př: 9.tř. - těžba nerostů a hornin

CH: -  navzuje na oborové OV: 

- posoudí využívání různých látek v praxi 

vzhledem k ŽP a zdraví člověka - dá se 

zprostředkovat např. na tématu spotřeby CH: 8.tř. - VJ Smog a inverze zpracování PL; dokončení formuláře k 

metodě V - CH - D; Vennovy 

diagramy, Čtyřlístek; infoplakát

Př: 7.tř. - problematika golfových hřišť, 

lyžování - veřejný "zájem" x ochrana 

přírody - diskusní hry

aktivní zapojení do simulační hry; 

písemná prezentace osobního 

postoje
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2

  popíše příčiny a možné

důsledky vybraného

problému z hlediska

environmentálního, 

ekonomického a sociálního,

  vybraný environmentální

problém analyzuje

z hlediska historických a

společenských souvislostí

(např. zacházení s odpady

od minulosti po

současnost), 

  vysvětlí, kdy se

z environmentálního 

problému stává

environmentální konflikt

(např. solení silnic

v chráněné oblasti

z hlediska různých

zájmových skupin: ochránci

přírody vs. správa silnic),



Př: 7.tř. -  simulační hra nadměrný rybolov 

(FISHBANKS), simulační hra Žraloci a 

rakovina 

písemná prezentace osobního 

postoje

Př: 7. tř. - VJ Rybí pásma - problémy a 

konflikty

reflexní formulář

Př: 6. tř. - VJ Lesy v ČR - kolik máme lesů, 

jejich rozšiřování v ČR a druhová 

rozmanitost/Šumava konflikt zájmů

reflexní formulář; prezentace; tvorba 

grafů

GV: 9.tř. simulační hra - stavba dálnice aktivní zapojení do hry i do následné 

diskuse - prezentace osobních 

postojů

GV: 9.tř. -  stavba benzínové pumpy, 

solární elektrárna, čištění přehrady, zábory 

půdy pro stavby, doprava, konzumní či 

udržitelný styl života - diskuse, hraní rolí, 

zjišťování názorů u občanů, T graf, ...

T graf; prezentace osobních postojů; 

aktivní zapojení do diskusí

VkO 6: PŘÍRODA V OHROŽENÍ, 

EKOLOGICKÝ A KONZUMNÍ ZPŮSOB 

ŽIVOTA 

VkO 9: - GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 

beseda, diskuse

Fy 9:   vodní elektrárny

CH: 8.tř. - VJ Smog a inverze zpracování PL; dokončení formuláře k 

metodě V - CH - D; Vennovy 

diagramy, Čtyřlístek; infoplakátPř: 7.tř. -  VJ - Rybí pásma - problémy a 

konflikty

reflexní formulář
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5
  formuluje a odůvodní

vlastní stanovisko na řešení

daného problému/konfliktu,

  vysvětlí, kdy se

z environmentálního 

problému stává

environmentální konflikt

(např. solení silnic

v chráněné oblasti

z hlediska různých

zájmových skupin: ochránci

přírody vs. správa silnic),

  vysvětlí, že

problém/konflikt má více

řešení a uvede příklady

řešení na různých úrovních

– jednotlivec, rodina, školní

třída, příp. politika; vysvětlí,

jak problém souvisí s jeho

regionem,



VkO 6: PŘÍRODA V OHROŽENÍ, 

EKOLOGICKÝ A KONZUMNÍ ZPŮSOB 

ŽIVOTA 

VkO 9: - GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 

beseda, diskuse

Př: 7.tř. -  VJ - Rybí pásma - problémy a 

konflikty

reflexní formulář

GV:  9. tř.: práce s názorovými škálami; 

diskusní hra Aréna; tvůrčí psaní

autorské psaní a jeho prezentace; 

aktivní zapojení do diskusí

CH: 8.tř. - VJ Smog a inverze zpracování PL; dokončení formuláře k 

metodě V - CH - D; Vennovy 

diagramy, Čtyřlístek; infoplakát

Př: 6., 7., 9., VkO: 6.,9.,GV: 9.tř., Fy 9. -  

formulace osobních stanovisek k různým 

konfliktům a problémům - globální i 

lokální: např. - palmový olej, skleníkový 

T graf; prezentace osobních postojů

VkO 6: PŘÍRODA V OHROŽENÍ, 

EKOLOGICKÝ A KONZUMNÍ ZPŮSOB 

ŽIVOTA 

VkO 9: - GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 

beseda, diskuse

Př: 7.tř. -  VJ - Rybí pásma - problémy a 

konflikty

reflexní formulář

CH: 8.tř. - VJ Smog a inverze zpracování PL; dokončení formuláře k 

metodě V - CH - D; Vennovy 

diagramy, Čtyřlístek; infoplakát

GV: 9.tř. -  formulace vlastních rozhodnutí, 

před tím analýza formou T grafu

T graf; prezentace osobních postojů

Př: 7.tř. -  VJ - Rybí pásma - problémy a 

konflikty

reflexní formulář

GV: 9.tř. - skupina žáků hledá konkrétní 

řešení vybraného problému v obci 

(komunikuje s místní samosprávou)

prezentace skupinové práce

  navrhne příklady a

realisticky naplánuje, jak by

mohl svým chováním přispět

k řešení daného

problému/konfliktu; 

odhadne, jaké bude mít jeho

chování důsledky.
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  zhodnotí, zda je v případě

daného problému/konfliktu

třeba něco dělat, zda se má

do jeho řešení zapojit a jak,
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6

  formuluje a odůvodní

vlastní stanovisko na řešení

daného problému/konfliktu,



VkO 6: PŘÍRODA V OHROŽENÍ, 

EKOLOGICKÝ A KONZUMNÍ ZPŮSOB 

ŽIVOTA 

VkO 9: - GLOBÁLNÍ PROBLÉMY beseda, 

rozhovor diskuse


