
UČÍM O KLIMATU Ing. Martin Kříž



CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ

UČÍME SMĚREM K TRADICI (určíme, které znalosti, dovednosti… bude mít každý)

UČÍME PRO TRH PRÁCE (osnovy se přizpůsobují požadavku firem, podniků, institucí)

UČÍME PRO ROZVOJ DÍTĚTE (sociální, komunikační a další dovednosti pro život)

UČÍME PRO BUDOUCÍ SPOLEČNOST (aby byla udržitelná, všem se žilo dobře)



PROČ O KLIMATU

- Budoucnost bude záležet na tom, jak se teď postavíme ke klimatické změně

- Jde o naléhavý celoplanetární úkol

- Je potřeba měnit průmysl, energetiku, vztah ke krajině a přírodě, zemědělství a 
výrobu potravin, celospolečenské směřování, bankovní sektor, sociální témata

- Je potřeba měnit i vzdělávání

- Dotkne se každého z nás i v ČR (a už se dotýká): extrémy počasí, rozpad lesů, 
zásobování pitnou vodou, problémy se zemědělskou produkcí, energetické krize





SEGMENTY ČESKÉ SPOLEČNOSTI 

VZHLEDEM KE ZMĚNĚ KLIMATU
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Reprezentativní vzorek populace Věková kohorta 15-20 let

Zdroj: Krajhanzl a kol.: České klima 2021.





CÍLE KLIMATICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
8-11 let

 co je klima, počasí, roční období, odkud pochází energie, potraviny

 vnímá pocity z ohrožení přírody, běžné spotřebitelství, šetření zdroji a vztah k přírodě

12-15 let

 Skleníkový efekt, cyklus uhlíku, vliv člověka na klima, dokáže popsat možné budoucí změny klimatu

 Umí vyjadřovat emoce související z klimatickou krizí,  snižuje své dopady, zajímá se aktivně o dění

16-19 let

 Silné a slabé stránky různých zdrojů energie, rozliší efektivnost opatření, zná adaptační a mitigační strategie

 Diskutuje společenské, politické změny, spolupracuje, aktivně klima řeší ve škole a doma, buduje životní styl

20+

 Rozumí obtížím, které doprovázejí technologickou i politickou a celospolečenskou změnu

 Změny aktivně prosazuje, pomáhá ostatním, motivuje, proměňuje svůj osobní i profesní život
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PRINCIPY KLIMATICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Zdroj: Hargis, K. a McKenzie, M.,: Responding to Climate Change Education: A Primer for K-12 Education. 

The Sustainability and Education Policy Network, Saskatoon, Canada, 2020.
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WWW.UCIMOKLIMATU.CZ WWW.FAKTAOKLIMATU.CZ

http://www.ucimoklimatu.cz/
http://www.faktaoklimatu.cz/




LEKCE: KOLIK UHLÍKU OBSAHUJE STROM

Vzdělávací cíle:

Žák spočítá, kolik uhlíku zadrží kmen stromu na zahradě, v lese či před školou.

Žák změří výšku stromu i jeho průměr a z tabulek zjistí, kolik dřeva kmen obsahuje.

Žák z hmotnosti stromu vypočítá množství navázaného uhlíku.

Přírodopis: Druh dřeviny, množství (les, park), fotosyntéza…

Matematika: Výška stromu, průměr, objem dřeva…

Fyzika: Obsah vody, hustota dřeva…

Chemie: Lignin, celulóza, atomová hmotnost, fotosyntéza…

Eko. výchova: kolik strom zadrží uhlíku, proč chránit mohutné stromy, mrtvé dřevo v lese…



LEKCE: STROM A JEHO MIKROKLIMA

Vzdělávací cíle:

Žák díky pokusům a bádání venku pod stromy objeví, jak strom či keř v zahradě nebo parku 
ovlivňuje své nejbližší mikroklima.

Žák dokáže popsat přínos stromů pro zmírňování klimatické změny.

Přírodopis: význam stromů a lesů, fyziologie rostlin

Matematika: výška stromu, průměr, objem dřeva…

Fyzika: teplota, vlhkost, evaporace, latentní teplo

Zeměpis: podnebí, srážky, malý vodní koloběh

Eko. výchova: adaptace na změny klimatu



WEBINÁŘE WWW.CHALOUPKY.CZ/KLIMAZAHRADA

7. 12. 2022 – Zahrada a klima na MŠ 
Jde učit o klimatu i děti v mateřské škole? Jde, jen je nesmíme strašit a ukazovat přírodu jako něco zázračně dokonalého, do čeho nesmíme příliš 
zasahovat. Webinář bude plný ukázek aktivit spojených s tématem klimatu, změn v přírodě… Lektorky: Mgr. Marie Rajnošková, Iveta 
Machátová (Chaloupky o.p.s.) 

8. 12. 2022 – Učíme venku o klimatu 1.stupeň ZŠ 
V zahradě se dá učit prvouka, přírodověda, vlastivěda, matematika, vlastně všechno. A dá se i klimatická výchova zaměřená na to, jak funguje 
příroda a planeta. Děti nebudeme stresovat klimatickou změnou, ale budeme se dívat na počasí i podnebí, roční období, jak se připravit na 
různé extrémní jevy. Jak je důležitá pro zdravou krajinu voda. Půjde především o praktické náměty do výuky, Lektor: Ing. Martin Kříž (Chaloupky 
o.p.s.)

12. 12. 2022 – Učíme venku o klimatu 2.stupeň ZŠ
Dozvíte se, jak využívat zahradu pro klimatickou výuku na II. stupních základních škol a na středních školách. Ukážeme vám nový web 
www.ucimoklimatu.cz a nabídneme aktivity do různých předmětů i oblastí, budeme hodně ve fyzice, trochu v chemii, samozřejmě v přírodopise. 
Budeme ukazovat praktické věci, které si můžete venku vyzkoušet třeba hned zítra. Lektor: Ing. Martin Kříž (Chaloupky o.p.s.)

13. 12. 2022 – Čtvero ročních období v klimatické zahradě 
Dozvíte se, jak si rozplánovat činnosti na zahradě, jak si svépomocí vyrobit a správně pečovat o prvky v zahradě, jak naplánovat výsevy a 
výsadby, aby byly k užitku ve školním roce a usnadnily i prázdninovou péči o zahradu a mnoho dalšího. Lektoruje: Ing. Dana Křivánková (Lipka 
Brno)

14. 12. 2022 – Plánování a budování klimatické školní zahrady – „Řekni mi, co a pro koho, ale neříkej kde.“ 
Ujasněte si vlastní požadavky a možnosti před komunikací a spoluprací s architektem. Pracujte s prostorem školní zahrady a celého areálu školy, 
podívejte se na prostor novýma očima, jak zahradu upravit, aby co nejvíce zvládala a pomáhala s klimatickou změnou (tradiční pěstitelky v 
novém), jak do prostoru zakomponovat výukové prvky... Lektoruje: Ing. Jitka Vágnerová (Ateliér V8)



DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Martin Kříž

Chaloupky o.p.s.

martin.kriz@chaloupky.cz


