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JAKOU HODNOTU MÁ PŘÍRODA?
Příroda v našem životě
Jak blízko máme k přírodě?
Můj vztah
k přírodě
Co tě napadne, uslyšíš-li slovo PŘÍRODA?
Napiš tři věty.
Co příroda přináší tobě osobně? Napiš
dva příklady.
Co dává příroda lidem? Které funkce
v životě člověka
naplňuje (poznání,
odpočinek)?

Předpověď počasí
v televizi
V čem se někdy liší
skutečnost od předpovědi počasí?
Pověz proč a uveď
příklad ze svého
okolí.
K čemu slouží
biometeorologická
předpověď?
Které ze zpráv o počasí vás doma vždy
zneklidní? Proč?

Blízkost přírody v okolní krajině – zalesněné kopce, louky, potoky, rybníky, řeky a jejich prameny, volně žijící živočichové – to vše významně přispívá k našemu zdravějšímu a kvalitnějšímu
životu. Také přírodní prvky v městské krajině mají nedocenitelný význam. Jsou zde místa relativního klidu a čistoty (pokud o ně lidé pečují) – parky, zahrady, lesoparky, břehy řek a vodních
nádrží. Je proto dobře o těchto místech vědět, zajímat se o jejich kvalitu a možná i osobně přispívat k jejich čistotě.
Hlavní podnebné oblasti

Příroda v okolí

teplá oblast
mírně teplá oblast
chladná oblast

Prohlédněte si mapu okolí svého bydliště. Vyhledejte a navštivte dvě přírodní
lokality, např. les a řeku nebo les a rybník. Přímo na místě si povídejte o tom, co zde příroda
lidem poskytuje. Na závěr obě místa porovnejte
a uvažte, jak je lépe využít a zároveň zachovat.

Čím se vyznačuje počasí v našem regionu?
Mění se v poslední době?

Porovnej rozložení podnebných oblastí v Česku s polohou nížin
a vysočin. Ve které z hlavních podnebných oblastí leží tvé bydliště?
Charakterizuj výškové poměry v místním regionu a pověz, čím se
zdejší podnebí výrazněji liší od území ležících ve zbývajících dvou
podnebných oblastech.

Připravte se na debatu. Využijte
zkušeností svých rodičů a prarodičů.
Který směr větru u nás převládá? Jak se využívá?
Bývají u nás teplotní inverze? Čím se projevují? Jaké mívají následky?
Kdy u nás zpravidla začínají žně?
Kdy většinou napadne první sníh?
Jsou u nás časté přívalové deště? Bylo tomu tak vždy?
Byl náš region v nedávné době postižen záplavami?
Zavinil si člověk sám některé ničivé následky povodní?
V čem se změnilo počasí za poslední desetiletí?
Podle čeho asi naši předkové předpovídali počasí? Uveď několik příkladů.
Kdo zná výstižnou pranostiku? Co vyjadřuje?

Fotografuj přírodu během roku.

Vyhledej krásnou přírodní scenérii. Najdi vhodné stanoviště a zajímavý rámec záběru.
Každý měsíc své místo vyfotografuj. Získáš tak dokument o proměně přírody během roku.

Přírodní scenérie na jaře,
na podzim a v zimě.
Popiš její proměnu během
roku.
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JAKOU HODNOTU MÁ PŘÍRODA?
Příroda v našem kraji

Prozkoumejte přírodní podmínky svého kraje.
Jednotlivé prvky určujte na vhodných mapách Česka
a zakreslujte do svého barevného mapového nákresu nebo nakreslete plakát. Vymyslete zajímavé vysvětlivky.
Odpovězte:
1. Je krajina ve vašem regionu příhodná pro zdravý
a příjemný život?
2. Čím je váš kraj typický nebo jedinečný z hlediska
přírody?
3. Uveďte příklady vhodných podmínek pro rekreaci.
4. Která místa považujete za nejzachovalejší?
5. Kde je příroda poškozena? Kdo a jakým způsobem
ji poškodil?
6. Jak kvalitní (zachovalé a čisté) jsou přírodní prvky
v městské krajině? Uveďte příklady.

Změny ve venkovské krajině po sto letech

Dobře si prohlédni kresbu venkovské krajiny
z počátku 20. století. Všimni si, jak se tehdy
hospodařilo. Diskutujte.
1. Jak se dříve lidé chovali k vodě, k půdě a k ovzduší?
2. U každé zobrazené lidské činnosti vysvětli, jak byla
šetrná k přírodě.
3. Porovnej dřívější vesnici, silnice a stavby v krajině
s těmi dnešními.
4. Zkus vyjádřit, jak asi nakreslená krajina vypadá dnes.
Kdo dokáže diskutované názory shrnout?

Na obrázcích ukaž alespoň tři projevy necitlivého vztahu člověka k přírodě.
Ke způsobu hospodaření před sto lety se jistě
dnes nikdo vracet nebude. Co však můžeme
změnit nebo zmírnit? Uveď příklad šetrného
hospodaření na poli a v lese.
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LIDÉ V NAŠEM REGIONU
Proč v Česku stárne obyvatelstvo?
Připravte si vystoupení, v němž vysvětlíte, co je to
sčítání lidu, kdy
probíhá a jaký má
význam.
K čemu výsledky
sčítání lidu slouží,
jak jich lze využít?

V České republice stejně jako ve většině vyspělých zemí je nízká porodnost (rodí se málo dětí)
a prodlužuje se délka života. Snižuje se tak podíl mladých lidí a stoupá zastoupení starších občanů. V roce 1994 se v Česku poprvé narodilo méně dětí, než kolik obyvatel zemřelo. Znamená to,
že v naší zemi začalo ubývat obyvatel. Jak ukazuje graf na straně 31, lze také do budoucna očekávat, že bude přibývat občanů starších šedesáti let.
Jak se v posledních letech mění životní styl seniorů?

Zeptej se doma a využij svých zkušeností.
Pověz, jak se mění životní styl seniorů.
V čem jsou například zcela jiní tvoji
prarodiče v porovnání s prarodiči
tvých rodičů?
Uveď příklady.
Zjisti, co je to univerzita
třetího věku.
Co myslíš, jaký má smysl?

Proměna věkové struktury obyvatelstva
ve 20. století
Úkol pro znalce
internetu
1. Seznamte se podrobně s obsahem
stránek Českého
statistického úřadu
www.czso.cz .
2. Připravte pro třídu prezentaci zajímavých dat o vaší
obci. Ke každé skupině dat formulujte
jednu otázku k zamyšlení nebo do
diskuse.
3. Připravte soubor
sčítacích tiskopisů
ze sčítání lidu, domů a bytů v roce
2001. Tiskopisy
zkuste ve třídě vyplnit. Uvádějte příklady, k čemu lze využít výsledky sčítání
lidu.

1. Ve dvojici prozkoumejte tři věkové pyramidy
a připravte společně odpovědi na otázky:
• Jak se v letech 1900 až 2001 postupně
měnil podíl dětí ve věku do 14 let na celkovém počtu obyvatel?
• Jak se naopak měnil podíl lidí starších
šedesáti let?
Svá zjištění se pokuste zdůvodnit.
2. Využijte dat zjištěných na internetových
stránkách Českého statistického úřadu
a napište:
• Kolik obyvatel žije ve vaší obci a jaké je
jejich věkové složení?
Dokážete zpracovat věkovou pyramidu?
• Odpovídá věková struktura obyvatelstva
vaší obce zhruba stavu ze sčítání lidu
v Česku v roce 2001? Pokud se výrazněji
odlišuje, pokuste se o vysvětlení.
• Jak se měnil počet obyvatel ve vaší obci
v uplynulých padesáti letech? Vývoj počtu
obyvatel vyjádřete pomocí grafu. Dokážete
graficky vyjádřit také vývoj věkové struktury obyvatel vaší obce?
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Věkové pyramidy ukazují, jak se během 20. století podstatně změnila
věková struktura obyvatelstva v České republice.

LIDÉ V NAŠEM REGIONU
Věková struktura
obyvatelstva Česka

Získávat informace ze
statistických tabulek
a z grafů a rozumět
jim – to je dovednost
potřebná pro život.

1. Zorientujte se v grafu a ujistěte se, že
v něm umíte běžně zjišťovat informace.
2. Uvažte, diskutujte, odpovězte:
• Jak se bude pravděpodobně měnit počet
dětí a mladých lidí do roku 2020?
• Jak se celkově změní proporce mezi
počtem dětí do 14 let a počtem občanů
starších šedesáti let?
• Dokážete vyjádřit pravděpodobný stav
věkové struktury obyvatelstva Česka
v roce 2020?
• Které problémy bude muset naše společnost vyřešit v souvislosti se změnami ve
složení obyvatelstva? Podobné problémy
se týkají všech vyspělých zemí.
Jak si myslíte, že bude tyto problémy řešit vaše
obec?

Zjisti, jaká je struktura obyvatelstva vaší
obce podle vzdělanosti.
K zjištěným datům
napiš komentář.

Jak se mění velikost rodiny?

Zjisti od rodičů, kolik sourozenců měli tvoji předkové: pradědeček a prababička, dědeček a babička, maminka a tatínek.
Kolik sourozenců máš ty a jak velkou rodinu
bys chtěl(a) jednou mít? Napiš, jak se postupně měnila velikost vaší rodiny a jak se zároveň
měnil životní styl jednotlivých generací (to znamená vzdělání, zaměstnanost žen, bydlení,
vybavení domácnosti, volný čas).

Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 1995 a odhad
pro rok 2020

Vyfotografuj svou
rodinu tak, aby vedle
sebe stáli představitelé tří nebo čtyř generací.
Uvaž, které výhody
a které problémy přinášejí v rodině a ve
společnosti generační
rozdíly.
Promluvte si o tom
s kamarády i doma.

Význam vzdělání

Uvaž a pověz, jaký význam má pro jedince a pro společnost vyšší vzdělání.
Napiš nejméně tři výrazné přednosti, které má
v životě vysokoškolsky vzdělaný člověk.

Krásný a moderně vybavený dům s pečovatelskou službou v Plzni
Jak by měl být dům vybaven? Svůj názor zdůvodni.

Důsledky stárnutí obyvatelstva
Připravte se na vystoupení v závěrečné besedě. Vysvětlete, proč stárne obyvatelstvo
v Česku a jaké to má důsledky. Jak se bude
postupně měnit náš životní styl (počet dětí
v rodině, aktivity seniorů, využití volného
času, péče o prarodiče)? Uvádějte příklady
ze svého okolí!

Porovnej obsah staré
a současné fotografie.
Diskutujte s kamarády o přednostech
(možná i nevýhodách)
života ve velké rodině.
Je lepší být jedináčkem nebo mít sourozence?

Napiš komentář: jak se mění životní styl starších lidí?
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MĚSTA, MĚSTEČKA, VESNICE
Žijeme na venkově
Naše vesnice
Ve volném čase se
snaž vyhledat a vyfotografovat nejhezčí
místa ve vaší vesnici.
Ke každé fotografii
pak napiš výstižný
popisek.

Nakresli schematický plánek vesnice,
ve které žiješ nebo kterou dobře znáš.
Barevně vyjádři rozložení funkcí: obytná, výrobní, obslužná, správní, dopravní, rekreační,
technická. Písemně odpověz a zpracuj tabulku
podle vzoru.
1. Chceš v dospělosti žít na venkově nebo
ve městě? Uvaž přednosti a nevýhody
venkovského a městského prostředí.
2. Pokus se celkově zhodnotit způsob života na vesnici. Vezmi
v úvahu: vybavenost vesnice službami, věk a vzdělanost obyvatel,
zaměstnanost podle hospodářských sektorů, možnosti podnikat,
vliv tradic, kvalitu bydlení, čistotu v obci, zacházení s odpadem,
vztahy mezi lidmi, vztah lidí k přírodě, vliv chatařů a chalupářů
a další.
Uvaž, co by se dalo ve vaší vesnici změnit. Může takové změny
zajistit představenstvo obce?
ŽIVOT VE MĚSTĚ
Přednosti

Nevýhody

Rizika

ŽIVOT NA VENKOVĚ
Přednosti

Nevýhody

Rizika

Příroda v okolí naší vesnice

Během šesti týdnů zpracuj na velký papír schematickou
mapu okolí vesnice, v níž žiješ nebo kam často jezdíš. Obsahem mapy bude kvalita přírodních složek krajiny. Území se snaž
zakreslit tak, aby vynikly oblasti s velmi zachovalou přírodou, místa
s poměrně dobrou kvalitou přírodních složek a prostory s výrazně
narušenými až devastovanými přírodními složkami krajiny.
Významnou součástí schematické mapy jsou vysvětlivky a barevná
hodnotící škála.
K mapě vypracuj komentář a přilož svou fotodokumentaci.
Vše vyvěste ve třídě a diskutujte nad konkrétními příklady zachovalé přírody i devastované krajiny. Uvažujte o možnostech částečné nápravy nebo rekultivace.
Při prohlídce vesnice
se snažte rozpoznat,
co je zde tradiční (typicky vesnické) a co
vzniklo vlivem města.
Co proniká do života
na vesnici z Evropy
a z ostatních světadílů?

Čím se může pochlubit naše vesnice?

Během několika víkendů si společně projděte celou vesnici a vyhledejte nejhezčí místa: upravená stavení, zahrady a sady, pěkná náves, okolí potoka a návesního rybníčku,
památná místa, zachovalá lidová architektura, novostavby atd.
Všechna pěkná místa vyfotografujte.
Všimli jste si možná i míst, která vaši vesnici příliš nezdobí. Co by se s tím dalo dělat?
Co uděláte s výsledky svého průzkumu? Vymyslete něco, co by potěšilo občany vesnice!
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MĚSTA, MĚSTEČKA, VESNICE
Modernizace?
Ne, narušení venkovského prostředí.
V období od roku 1960 byl život na venkově modernizován ve snaze přiblížit vesnici co nejvíce
městu. Kromě vybavování domácností modernější technikou usnadňující a ozdravující život
(vodovod, kanalizace), přestavěla většina obyvatel venkova svá stavení, a to v mnoha případech bez ohledu na tradice venkovského stavitelství v kraji.
Co myslíš, kdo je odpovědný za tento tragický zásah do venkovJak se postupně změnil vzhled českých vesnic?
ského prostředí?
Tradiční dělená okna byla často vyměněna za
okna městského typu – trojdílná, výklopná apod. Dveře z palubek hodící se do chat často nahradily původní vchodové dveře odpovídající stylu místní architektury. Zcela nevhodně získaly
mnohé venkovské chalupy balkon, ozdoby kolem oken z obkladaček nebo přístavky s rovnou střechou.
Také původní plaňkové ploty ladící s okolním prostředím byly nahrazeny pletivem a nevhodnými kovovými prvky.
Na návsích se objevila panelová nákupní střediska, hostince a kulturní domy městského typu.
Pro mladé rodiny byla na mnoha místech postavena sídliště typových panelových domů s rovnou
střechou. Také hospodářské stavby (sila, statky a další), které byly desítky let neudržované, dodnes
narušují svou zchátralostí tvář venkova.
Vznikly tak těžko nahraditelné škody. Venkov často ztratil svůj tradiční vzhled i svou původní
malebnost. Nevkus i nepořádek jsou stále mnohde považovány za normální.

Zajímá tě lidová architektura? Vyhledej
obrázky (fotografie,
knihy, internet) původních venkovských
stavení ve vašem kraji. Porovnej je se soudobými přestavěnými
i nově postavenými
domy.
Vyhledej příklad
vkusného domu, který se hodí do místní
krajiny.

Vkus a nevkus v našem okolí

Projdi se vesnicí, kterou znáš. Všimni si necitlivých a nevkusných zásahů při přestavbách venkovských stavení. Podívej se, jak kazí vzhled obce ty stavby, o které dlouho
nikdo nepečoval. Je to velká škoda. Bude trvat další desetiletí, než budou postupně odstraněny
největší prohřešky socialistické výstavby na vesnici. Co myslíš, nevznikají i dnes stavby, které
do české krajiny nepatří? Dobře se rozhlédni a uveď příklad.

Ano, i tak zanedbaná místa jsou ještě v našich obcích. Co s tím?

Ve výuce přírodopisu
diskutujte o působení
nebezpečného odpadu v půdě a ve vodě.
Uveďte konkrétní
příklady!

Prohlédni si tři snímky a uvaž, čím se lidé prohřešili.

Jak zabránit vzniku černých skládek?

Zmapujte ve volném čase „černé skládky“ v okolí své vesnice. Kdo mohl být majitelem
tohoto odpadu? Vyfotografujte tato místa a navrhněte, jak se vzniku skládek bránit.
Myslíte si, že zjištění a potrestání původce odpadu vyhozeného v lese nebo na louce je správné?
Fotografie vyvěste ve škole a vyzvěte spolužáky, aby písemně vyjádřili své názory.
O těch diskutujte.
Připravte se na diskusi o možnosti školy ovlivňovat myšlení a chování lidí na venkově. Shodnete
se na jednom zajímavém nápadu, který se pokusíte uskutečnit?
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JAK HOSPODAŘÍME?
Průmyslová výroba – tradice a současnost
Kořeny tradiční vyspělosti českého průmyslu a bývalé proslulosti
některých jeho výrobků na světových trzích (strojů, dopravních
prostředků, textilu, skla, porcelánu, bižuterie) sahají do poloviny
19. století. Tehdy se také formovaly hlavní průmyslové oblasti
v českých zemích, které jsou zachovány dodnes. Tradičními odvětvími do roku 1948 byl průmysl textilní, strojírenský a sklářský,
průmysl porcelánu a keramiky a průmysl kožedělný.

Řemeslné a výrobní tradice v našem kraji

Textilní výroba má v českých zemích velmi starou tradici sahající do středověku. Domácí práce tkalců byla základem vzniku prvních textilních manufaktur v 16. století. Tradice, kvalifikovanost a kvalita českých textilních strojů –
to jsou kořeny světoznámé vysoké kvality českého textilu.

V posledních letech
se u nás v řadě podniků ruší kvalitní výroba textilu a obuvi
se starou tradicí.
Myslíš, že to může
souviset s tržnicemi
přeplněnými asijským
zbožím? Jaká je jeho
kvalita? Jaké jsou ceny? Uveď příklady.

Připravte společně příručku o místních řemeslných a výrobních tradicích.
Postupně sestavte zajímavý text s obrázky doplněný i ukázkami
nástrojů a výrobků z minulosti. Text s přílohami zpracujte na
počítači, předměty shromažďujte na domluveném místě. Výsledkem by mohla být školní výstava a zajímavý dokument na školních webových stránkách.

Jaký zvolit postup?
1. Snažte se každý sám získat co nejvíce informací především v knihovně (starší knihy
o místním regionu, staré turistické průvodce, obrazové knihy, mapy a plány měst z různých období). Prozkoumejte na internetu vhodné webové stránky. Od starších občanů si
můžete vypůjčit různé předměty, staré fotografie a staré reklamy.
2. Společně navštivte blízké muzeum. Můžete se zde seznámit s historií místních řemesel
a průmyslové výroby. Snažte se zjistit, v čem byl váš kraj zvláštní nebo dokonce jedinečný, která výrobní tradice zde vznikla. Zjistěte, na čem byla původní výroba založena
(zdroje surovin a energie, poloha regionu v dopravní síti, odbyt výrobků, kvalifikace pracovníků).
3. Získané informace je třeba roztřídit a uspořádat podle osnovy. Se starými fotografiemi,
knihami a všemi předměty zacházejte opatrně jako s historickými dokumenty. Dbejte, aby
se neztratily a nepoškodily.
4. Sestavte text, vystavte obrázky a uspořádejte získané předměty. Vše umístěte do uzamykatelné vitríny. Vyhlašte den otevření výstavy.
Uvidíte, jaký bude zájem. S výsledky své práce budete mít určitě úspěch.

Nauč se fotografovat
staré obrázky, pohlednice a vypůjčené
fotografie.
Pořizuj přílohy do
vaší příručky a pro
webové stránky.

Snaž se popsat atmosféru zobrazenou na
obou starých fotografiích na této stránce.

Po staletí se v Čechách vyráběly skleněné předměty
foukáním do sklářské píšťaly.
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Máte doma Fabii nebo Oktávii?
Jestlipak víš, jak dlouho se auto Škoda v Čechách vyrábí?

JAK HOSPODAŘÍME?
Mlynářství u nás patřilo k nejstarším a v minulosti také nejrozšířenějším řemeslům. Například
na Vltavě pracovaly vodní mlýny od nepaměti
a ještě před sto lety jich zde bylo v provozu asi
padesát. Mlýn býval zároveň společensky významným místem: setkávali se zde lidé, vyměňovali si informace a posílali dál důležité zprávy. Ve mlýnech se zastavovali také obchodníci
a nabízeli zde dosud neznámé zboží ze vzdálených krajů.

Čím se dnes může pochlubit náš region?

Které z tradičních
českých průmyslových
odvětví je ve vašem
kraji výrazně rozvinuto? Vyber nejproslulejší podnik a pokus
se zjistit jeho historii.
Jaká je dnes jeho
ekonomická situace?
Interiér vodního mlýna, který již dosloužil. Je u vás
v okolí dosud funkční vodní mlýn? Co produkuje?

Zpracujte společně na velký balicí papír plakát s tématem „Výrobní podniky v našem
regionu“. Postup:
1. Každý sám získejte co nejvíce informací (internet, telefonní seznam, regionální tisk, plány
měst, reklama atd.)
2. Společně vytvořte plakát:
• Načrtněte situaci ve svém regionu (města, silnice, železnice, řeky).
• Zakreslete hlavní výrobní podniky (průmysl, zemědělství) a vepište jejich názvy.
• Zakreslete nejvýznamnější firmy poskytující občanům služby regionálního významu
(nikoliv pouze místního významu).
• Označte podniky, které vyvážejí své výrobky do zahraničí.
• Připravte k plakátu vysvětlivky a svůj komentář.
3. Pokračujte besedou ve třídě:
• Zástupce každé skupiny podá výklad k obsahu plakátu a vyjádří názor skupiny, zda je
provoz podniků šetrný k životnímu prostředí.
• Diskutujte o budoucnosti nejvýznamnějšího výrobního odvětví v regionu.

Historická brána Měšťanského pivovaru v Plzni je
symbolem úspěšnosti plzeňského piva. Kde se ve
vašem kraji vyrábí pivo?

Průmysl v našem regionu

Ve třídní debatě prohovořte
zajímavé a aktuální otázky
týkající se průmyslu v místním regionu.
Které odvětví průmyslu zde má
starou tradici? Které průmyslové
odvětví bylo založeno až v období
socialismu? Které výrobky se vyvážejí do zahraničí?
Jak nakládají průmyslové podniky
v regionu s odpady? Znečisťují
ovzduší, řeku nebo podzemní vody?
Které průmyslové podniky v regionu zkrachovaly? Jak je tento problém řešen?

Zjisti, zda ve vašem
kraji vzniká velký
podnik významné zahraniční firmy. Pokud
ano, proč si investor
vybral právě váš kraj?
Jaký vliv to bude mít
na život lidí v regionu?

Auto Škoda a Plzeňský Prazdroj – dva světoznámé české podniky se starou tradicí.
Napiš úvahu na téma „Tradiční český průmysl v soudobých
proměnách“.
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ŽIJEME ZDRAVĚ, KULTURNĚ A PŘÍJEMNĚ?
Náš životní styl
O našem životním stylu vypovídají hodnoty, které vyznáváme: naše
sklony a návyky, chování a vztahy k ostatním lidem, náš vkus, vztah
k přírodě, ke kultuře a k prostředí, v němž žijeme. Významnou součástí životního stylu je náš vztah k rodině – k rodičům a prarodičům – a ke
společnosti, například připravenost pomáhat jiným. Také naše nároky
na bydlení, zaměření činností ve volném čase, osobní zájmy a „koníčky“, úroveň zábavy a celkový přístup k životu a ke světu – to vše jsou
projevy našeho životního stylu. Jeho základy získáváme v rodině, s léty
si ho dotváříme; v dospělosti je životní styl vizitkou naší osobnosti.
Jak se měnil životní styl v posledních sto letech?

Zahrajte si na starostu obce!
Jako starostové obcí
v našem kraji máte
zpracovat návrh, jak
v příštích čtyřech letech přispějete ke
zvýšení kvality života občanů. K dispozici máte pět milionů korun.
1. Vyberte si obec
(skutečnou nebo
pomyslnou) a vytvořte čtyři skupiny starostů:
vesnic, menších
měst, velkoměst
a městských čtvrtí
s rozsáhlými sídlišti panelových
domů.
2. Poraďte se a své
návrhy napište do
přehledu na tabuli.
3. Zvolený zástupce
za každou skupinu starostů přednese a zdůvodní
společný návrh.
Diskutujte a uvádějte příklady.
Každý za sebe napište závěr:
Které změny na vesnicích a ve městech
považuji za naléhavé? Jak pomohou
zpříjemnit lidem život? Je obtížné tyto
změny uskutečnit?

Promluv si s rodiči a prarodiči o stylu jejich života v době, kdy byli ve tvém věku. Na
velký papír si podle vzoru udělej tabulku a postupně ji vyplňuj. Snaž se dovědět od rodičů a prarodičů co nejvíce informací!
DOBA

před 75 lety

před 50 lety

před 25 lety

dnes

za 10 let

Životní styl

mládí tvé prababičky

mládí tvé babičky

mládí tvých rodičů

tvůj život

tvůj život

bydlení
topení
technika
hygiena
oděv
strava
doprava
volný čas
kultura
zábava
velikost rodiny
majetek

Při vyplňování tabulky postupuj od současnosti do minulosti a zapisuj to, co v předchozím
období ještě neexistovalo. Jak se v Česku postupně měnil život na venkově a ve městě? Kdy
nastaly významné zvraty a proč?

Jak žít zdravě, kulturně a příjemně?

Zhodnoťte životní prostředí ve svém bydlišti:
1. Žijeme zdravě?
Vezměte v úvahu: blízkost přírody, hluk, čistota ovzduší,
zápach, noční klid, bezpečí, možnost sportovat, kvalita
vody, stravovací návyky atd.
Uvaž, zda reklamy přispívají ke kvalitě života.
2. Žijeme kulturně?
Zjisti, čemu se říká světelný a hlukový smog.
Vezměte v úvahu: možnosti kulturního vyžití, celková
kultivovanost prostředí (upravenost, čistota, péče o zeleň, vkus a nevkus).
3. Jaké jsou vztahy mezi lidmi?
Vezměte v úvahu: lidé se stýkají a pomáhají si, anonymita, vztahy mezi mládeží a dospělými,
chování k seniorům a nemocným lidem, ochota pomáhat, zdvořilost, vztahy k cizincům.
V čem vidíte nejzávažnější problémy? Zkuste navrhnout řešení.
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ŽIJEME ZDRAVĚ, KULTURNĚ A PŘÍJEMNĚ?
Péče o společenské prostředí
Ochranu a tvorbu životního prostředí lidé většinou chápou jako nápravu poškozené nebo devastované přírody. Méně se hovoří o škodách na zdraví a o příčinách úmrtí, o zhoršujících se vztazích mezi lidmi, o důsledcích alkoholismu. Závislost na drogách, kriminalitu, vandalství, prostituci a zneužívání dětí je zapotřebí vnímat jako devastaci sociálního prostředí. Proto ochrana
a zkvalitňování lidského prostředí by se mělo dostávat stále více do popředí zájmu každého z nás.
Moderní mladý člověk by měl nejen cílevědomě získávat vědomosti a dovednosti, ale také si osvojovat pozitivní životní hodnoty a schopnost odpovědně přistupovat k svému životu a své budoucí
rodině. O těchto tématech je třeba mluvit nejen ve škole, ale i doma s rodiči.
Dá se bojovat proti vandalství?

Během deseti dnů sledujte a registrujte
nejrůznější projevy vandalství ve svém
okolí i v mediálních zprávách. Udělejte si přehled zjištěných projevů a uvažujte o příčinách,
které vandaly vedou k těmto činnostem.
Kde jsou asi kořeny tohoto destruktivního
chování? Dá se s tím něco dělat?
Zkuste navrhnout pro své město nějaké řešení.

Náš vztah k seniorům
Diskutujte o zobrazené situaci.

Jedním z palčivých společenských problémů ve městech i na venkově je nedostatečná péče o tělesně postižené, nemocné
a opuštěné občany. Schopnost řešit tyto problémy
na vysoké úrovni je značně nákladné a vyžaduje
ohleduplnost a ochotu dobrovolně těmto lidem
pomáhat.
Zjisti, co se v místě tvého bydliště změnilo za
posledních pět let ve prospěch občanů, kteří potřebují pomoc. Uveď příklad nedostatečného
opatření a pověz, jak by se dala situace vyřešit.
Co myslíš, zaslouží si nejstarší občané ochranu
a péči? Proč?

Jak reagovat na bezdomovce?
Bezdomovectví má své příčiny: lidé ztratí rodinné zázemí, přijdou
o byt a majetek, nedokáží nebo nechtějí si najít práci, nedovedou
navázat vztahy s lidmi, utíkají před životními situacemi, které
nedokáží řešit. Ačkoliv mnohým tato situace začne vyhovovat,
je ušlechtilé bezdomovcům pomáhat, zejména v zimě.

Jaký je náš životní styl?
Pokuste se vyjádřit, které životní hodnoty vyznáváte a chcete se jimi v životě řídit. Uvažujte společně o významu slušnosti, ohleduplnosti a pochopení. Seznamte spolužáky se
svými dobrými i problematickými činy.
Závěr: Sestavte si každý svůj osobní žebříček životních hodnot. Na papírek zapiš sedm hodnot, které považuješ za nejdůležitější pro život. Ve dvojici se snažte dohodnout na společném pořadí.

Ocitáš se někdy v podobné společnosti mladých
lidí? Pokus se pojmenovat výhody i rizika tohoto životního stylu.
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Školní výstava:
Naše zájmy
Vytvořte ve třídě
skupinu fotografů.
Postupně se snažte
zachytit své spolužáky s jejich „koníčky“.
Výsledkem bude třídní tablo představující
oblíbenou zájmovou
činnost všech lidí ze
třídy.
Tablo můžete vystavit
a umístit na školní
webové stránky.

Výborná myšlenka!
Pro zájemce z řad seniorů v blízkosti vaší
školy připravte kurz
práce s počítačem
a využití internetu.

