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Tabulka přípravy učební jednotky (lekce) 

Název učební 
jednotky (téma) 

Odkud ty věci jsou? 

Stručná anotace 
učební jednotky 

 

Žáci se dozvědí o pozadí produkce čtyř běžných věcí – (bavlněné tričko, 
fotbalový míč, banán a čokoláda) a uvedou, jaké dopady to může mít na lidi 
v zemích, kde se vyrábějí a na životní prostředí. 

Časový rozsah 
učební jednotky 

45 minut 

Nutné 
předpoklady  

 

V primě – v dané problematice mohu navazovat na vlastivědu z páté třídy, 
velmi obtížně se mi posuzuje, kteří žáci si osvojili které dovednosti – jediná 
zásadní dovednost nutná k této lekci – přiměřená schopnost (odpovídající 
věku) porozumění textu a rychlé čtení. 

Věk žáků (ročník) 1.A8 = prima, 11-12 let 

Zařazená 
průřezová témata 

Výchova v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova 

Vyučovací obor  Občanská výchova – IVO – Člověk a svět práce 

Cíle jednotlivých 
průřezových 
témat (DOV) a 
vyučovacích 
oborů (OVO), 
které chci v dané 
učební jednotce 
naplnit  

VMEGS 

Být solidární s lidmi žijícími v obtížných podmínkách, neekonomické 
využívání přírodních zdrojů, upozornění na to, že v mnoha částech světa 
jsou děti jako pracovní síla, srovnání s Evropou 

 

Člověk a svět práce – žák pochopí a kriticky analyzuje přínosy a rizika 
globalizace světové ekonomiky 

Občanská výchova, zeměpis – žák posoudí projevy globalizace, analyzuje 
jejich příčiny 

Biologie, anglický jazyk – žák identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a 
doplňující informace 

Cíle učební 
jednotky  

 

Žák vlastními slovy sdělí informace o jednotlivých produktech 

Žák se zamýšlí nad řešením a pomocí lidem v jednotlivých příkladech 
produkce  
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Hodnocení 

 

Reflexí na konci hodiny zjistím, zda byly informace předány. Používám 
metodu kritického myšlení I.N.S.E.R.T. Ptala jsem se – co bylo pro vás 
nového? Co vás překvapilo a proč? Co byste se rádi dozvěděli navíc? 

 

Popis učební 
jednotky, 
obsahující použité 
metody a reflexi 
směřující ke všem 
zformulovaným 
cílům 

 

Žáci se rozdělí do skupin po čtyřech, každá dostane jeden z produktů 
(Příloha 1), je možné při větším počtu žáků, že více skupin bude mít jeden 
produkt, např. kakao.  

Žáci se zamyslí nad procesem výroby a pěstováním produktu. K zamyšlení 
jim pomohou následující otázky:  

Kde byla plodina vypěstována? Co je potřeba k vypěstování?  

Skupiny otázky prodiskutují a odpovědi si poznamenají na papír. Na práci 
mají deset minut. Poté sdílíme odpovědi za danou skupinu. Další otázky 
směřují k tomu, aby žáci uhádli, jak jsou pracovníci odměňováni za práci, 
kolik dostane distributor, kolik výrobce. Odpověď na otázky přináší„rozřezaná 
bota“(Příloha 2) a „rozřezaný banán,(Příloha 3) kteří dokazují, jak málo 
peněz se dostává k pěstitelům a původním výrobcům. Ukončíme 
jednoslovnou reflexí:  

Co tě napadne, když uslyšíš banán, kakao, fotbalový míč a bavlněné tričko? 

Žáci odpovídají za skupinu vždy jeden. 

Seznam příloh   

 

Příloha 1: 4 příběhy produktů 

Příloha 2: Rozřezaná bota 

Příloha 3: Rozřezaný banán 

Autor lekce, škola 
(případně zdroje) 

Buzola: příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro volný čas. 
NaZemi – společnost pro fair trade, 2011. ISBN: 978-80-905146-1-4. str. 82 

Závěrečná sebereflexe učitele 

Co se mi osvědčilo 
během vyučování  

 

Aktivita by mohla být na delší dobu, 45 minut je málo, musela jsem 
hodně spěchat, skupinky v primě nejvíce po čtyřech, větší množství se 
špatně koriguje, děti bych rozdělila náhodně. 
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S jakými obtížemi jsem 
se během vyučování 
setkal/a. 

 Žáci byli k uvedenému tématu vstřícní, některým věcem se velmi divili 
(nemoci z chemikálií, nízké mzdy, dlouhá pracovní doba), vzhledem 
k rozjitřené atmosféře a mediálním výpadům k uprchlíkům, občas se 
jim do některého tématu nechtělo a hned hodnotili, soudili. 

Co bych příště udělal/a 
jinak (jak bych upravil/a 
tuto přípravu). 

Jako úvodní aktivita pro globální vzdělávání pro primu vhodná, kromě 
problému s časem bych nic neupravovala… 

 

 














