
TÝDEN GLOBÁLNÍHO
ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

V termínu 18. - 22. listopadu 2019 se naše škola zapojila do Týdne 
globálního vzdělávání na téma "Naše klima se mění, a my s ním!"

Týden  globální  vzdělávání  je
celoevropská akce pořádaná od roku 1999
North South Centre při Radě Evropy, která
je zaměřená na vzdělávací aktivity v oblasti
globálního rozvojového vzdělávání. Věnuje
se  způsobům,  jak  ve  vzdělávání  přiblížit
problém rovnosti,  různosti  a  spravedlnosti
mezi  lidmi  na  lokální  i  globální  úrovni.
Hledá  možnosti,  jak  prohloubit  respekt  a
porozumění  mezi  různými  kulturami.
Podporuje vzdělávací aktivity, které vedou
ke změně zažitých postojů a pomáhají nám
cítit zodpovědnost za kvalitu života nejen 

v našem okolí, ale i v širším  světovém kontextu.  
(www.globalnirozvojovevzdalavani.cz)

Na chvíli si představte život v ideálním světě. Věříme, že v tomto
vašem světě jsou řeky tak čisté, že z nich můžete rovnou pít a nic se vám
nestane.  Ryby  z  těchto  řek  můžete  jíst  bez  obav,  že  se  vám  do  těla
dostanou malé kousky plastů, které ryby spolykaly v řekách a oceánech.
Že jídlo není plné jedů a chemikálií, svět se netopí ve vlastním odpadu. 

A hlavně, že v tomto světě žijí lidé pokojný život v harmonii s přírodou,
a že je to zkrátka dobré místo pro život. A co když máme schopnost tohle
všechno proměnit v realitu?  (www.globalnirozvojovevzdalavani.cz)

1. ročník

V  rámci  projektu  GRV  (Globální  rozvojové  vzdělávání)  se  žáci
1.  ročníku  zúčastnili  exkurze  v  ekotechnickém  centru  Alternátor.  Tato
návštěva  byla  pro  žáky  zařazena  do  výuky  s  cílem  zkvalitnit  jejich
vzdělání.   (M.Vacková)



2. ročník Cesty plastových hraček a Barevné třídění odpadu

V rámci týdne GRV 2019 se ve druhém ročníku uskutečnily dvě aktivity.
První  aktivita,  s  názvem  Cesty  plastových  hraček,  žáky  zasvětila  do
problematiky výroby plastových hraček a jejich dopravy do naší země, o
znečišťování  oceánů a  moří.  Žáci  uvažovali  i  nad tím,  jak moc hraček
doma mají a kde vlastně hračky, které se jim nelíbí, skončí. Podle obrázků
vytvářeli příběh výroby a cesty malé plastové hračky, pískající kačenky.

Při druhé aktivitě jsme společně diskutovali o třídění odpadů a žáci 
se seznamovali se všemi možnými druhy barevných kontejnerů, do kterých
se odpadky třídí. Společně vyrobili všechny druhy kontejnerů a odpovědně
vytřídli všechen namalovaný odpad. V černé popelnici na směsný odpad 
nám pak zůstalo jen velmi málo odpadků. (K. Matoušková)



3. ročník

V rámci  GRV jsme  s  žáky  3.  ročníku  probrali  témata  konec  chudoby,
konec hladu, zdraví a život ve vodě.  (B.Štěpková)

4. ročník

Žáci 4. třídy se zaměřili svoji pozornost na téma pitná voda. Pomocí
myšlenkové mapy si připomněli význam vody pro život, odhadovali poměr
voda na planetě: sladká voda: pitná voda. Realitě se nepřiblížil nikdo.

Poslechli  si  příběh  mladé  africké  ženy  o  jejím  každodením  několika-
hodinovém putováním za vodou -  sotva řici pitnou -  a popřemýšleli  o
důsledcích  nedostatku  pitné  vody  (nemoci,  chudoba...).  Dále  porovnali
svoji  denní  spotřebu  vody  se  spotřebou  vody  v  zemích  s  nedostatkem
vody, seznámili se s termínem virtuální voda a odpovědná spotřeba.

(L.Palátová)



6. ročník

V rámci týdne globálního vzdělávání proběhla v 6. ročníku hodina
zaměřená na vysvětlení některých slov a pojmů, se kterými se žáci běžně
mohou setkat, ale nemusí jim rozumět. Samotné slovo globální byl pro ně
„oříšek“.  Nejdříve  si  zadaná  slova  hledali  ve  Slovníku  cizích  slov  a
Slovníku  spisovné  češtiny,  kde  našli  jak  význam  slov,  tak  také  jejich
původ. Poté byli žáci rozděleni do pěti skupin, ve kterých společně řešili
zadané úlohy. Každá skupinka obdržela kartičky s 15 cíli,  jak přetvářet
svět.  Poté dostala několik rozstříhaných slov, o kterých jsme si předtím
povídali.  Prvním úkolem bylo slova  sestavit,  poté  navzájem vysvětlit  a
nakonec je přiřadit k nějakému z daných cílů.    (I. Kulhánková)

7. ročník

Žáci sedmého ročníku se zapojili do projektu globálního rozvojového
vzdělávání  v  hodině  přírodopisu.  Zpracovali  informace  o  lovu  a
zpracování mořských ryb, které lze běžně na našem trhu koupit.

(M.Zikmundová)





9.ročník

Ve vyučování jsme si v hodině AJ povídali o zdravých a nezdravých
potravinách.  Žáci  rozebírali  své  stravovací  návyky  a  porovnávali  je  s
doporučeními odborníků. Vyplnili jsme potravinovou pyramidu a zkoumali
složení donesených obalů od potravin. (J. Javorková)
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