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MYSLI  JINAK! 

Úvodní aktivita pro pedagogy: 
(Bez jakéhokoliv úvodu a vysvětlení, každý potřebuje pouze tužku a papír se seznamem.) 

Z následujícího seznamu vyberte (pravdivě) a označte čtyři položky, na které se při každodenní 
výuce nejvíc zaměřujete. NA VÝBĚR MÁTE POUZE 40 VTEŘIN! 

 dostatek známek pro závěrečnou klasifikaci  
 rozvíjet schopnost domluvit se i s těmi, kdo mají odlišný názor 
 naplnit osnovy a plán rozvržení učiva  
 předání základních informací z oboru  
 uspokojovat u žáků potřebu smysluplné aktivity  
 znalosti a dovednosti pro vedení vlastního udržitelného života  
 výklad – procvičování – prověřování  
 schopnost týmové práce 

Zkuste se po označení svých čtyř převažujících aktivit v klidu bez časového stresu zamyslet nad 
tím, které 4 z uvedených osmi byste vybrali jako nejdůležitější pro budoucí samostatný život Vašich 
žáků a studentů – až budou pracovat, vychovávat děti a zodpovědně rozhodovat o budoucnosti. Jak 
moc se Vaše dva výběry – ten každodenní školní, a ten dlouhodobě smysluplný – shodují či liší? 
 

„Naše všední životy často kloužeme po povrchu a většinou nemáme moc čas přemýšlet o čemkoliv 
hlouběji. Musíme toho tolik stihnout! Nejčastěji věcí, které jsme si ani sami nevymysleli, co po nás 
chce někdo jiný a čehož smysl nám občas uniká…  
Jsme jen malé kolečko v jakémsi nepřehledně složitém soukolí a nemáme čas ani chuť hledat 
souvislosti či domýšlet následky našich rozhodnutí a činů – jako by všechno, co děláme, bylo vlastně 
jedno nebo se vždycky dalo nějak napravit nebo vzít zpět…“ 
 

Pokud to tak necítíte, patříte k dnes vzácným šťastným výjimkám. Platí-li obsah předchozího 
odstavce (alespoň občas) i pro Vás, a máte (aspoň občas) chuť se tomu vzepřít, je pro Vás letošní 
projekt Ekocentra Zahrada ke Dni Země dobrou příležitostí. 
 
 
MYSLI  JINAK!   V čem to spočívá? 
 
Příprava a realizace projektu pomůže Vám i Vašim studentům či žákům alespoň dočasně vyměnit 
zaběhané stereotypy za nevyzkoušené formy práce a myšlení a snad i obohatí vaše vzájemné vztahy. 
 

Zapojený učitel během práce na projektu se svou třídou pravděpodobně zažije řadu silných 
pocitů a zkušeností. Část z nich souvisí s (byť jen dočasným) znovunalezením svobody a smyslu  (= 
Benefity), část s překonáním nových výzev, jež použití nevyzkoušených forem práce a výstupů 
zákonitě přinese  (= Výzvy). Věříme, že obojí bude pro ty, kdo se rozhodnou projekt vyzkoušet, 
nejen silným, ale i osobně a profesně obohacujícím zážitkem! 
 
Benefity pro učitele: 

 pocit svobodného rozhodování a zodpovědnosti 
 poznání svých žáků v neobvyklých situacích a rolích 
 pocit smysluplné činnosti s reálným výstupem 
 snaha o řešení problému z reálného života 
 rozbití zavedených struktur organizace času a práce 
 otestování míry své vlastní zapálenosti / vyhořelosti 
 šance zažít opravdové vnitřní zapálení u dětí, pokud se vše povede! 
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Výzvy pro učitele: 
 ověření vlastní schopnosti „vnitřní motivace žáků“ (směrem ke společnému výstupu) namísto 

běžnější vnější (známky) 
 organizace paralelní práce několika týmů ve třídě 
 timemanagement, plánování času a práce na cestě k cíli 
 schopnost řízení vzniku reálného (použitelného) výstupu 

 
 
MYSLI  JINAK!   Co budeme dělat? 
 
Pokud se rozhodnete realizovat svůj školní projekt, vyberete si k tomu pouze jednu třídu, se kterou 
máte dobré vzájemné vztahy a kde je několik schopných přirozených autorit mezi dětmi. Společně 
pak zvolíte jeden velký environmentální problém současného světa, ujasníte si, jakými způsoby 
tento problém spoluzapřičiňujete a co by mohlo na individuální či lokální úrovni přispět k jeho 
řešení. A pak uplatníte svou tvořivost a nápaditost a připravíte školní informační kampaň, 
zacílenou na spolužáky v ostatních třídách. 
 
Proč informační kampaň?  
Ve škole ještě více než v běžném životě pracujeme s informacemi, u nichž často nevnímáme přímý 
dopad na náš život. Přitom „vědět a nedbat/nekonat“ dává pro život stejný výsledek jako 
„nevědět“… 
Na naše děti se budou po celý život ze všech stran nepřetržitě valit stejně jako dnes na nás důmyslné 
informační kampaně, snažící se je přesvědčit o tom, aby si něco koupili, někoho volili atd. Proto 
považujeme za nejvýše žádoucí, aby si žáci a studenti spolu se svými pedagogy vyzkoušeli sestavit 
svoji vlastní kampaň na nějakém obecně prospěšném reálném tématu, která jim může pomoci 
rozvinout 3 životně důležité kompetence: 

1. Na základě samostatně získaných informací si utvořit názor a shromáždit k němu i vhodné 
argumenty. 

2. Poznat, že přesvědčivé a působivé výstupy a vystupování jsou pro prosazení svého názoru 
důležité. 

3. Díky přípravě vlastní kampaně pochopit, s jakými prostředky pracují a čeho chtějí dosáhnout 
ti, kteří na nás denně valí své kampaně. A díky tomu snad umět i trochu víc číst mezi řádky a 
možná i být méně snadno ovlivnitelnými… 

 
 
MYSLI  JINAK!    Výběr tématu 

Který z velkých environmentálních či sociálních problémů, způsobených lidmi si zvolíte, je zcela na 

Vás (v ideálním případě by to mělo vyplynout ze společného mapování problémů, jejich příčin, 

důsledků a možných individuálních příspěvků k jejich řešení a následné diskuse s dětmi). 

Při výběru doporučujeme postupovat následovně: 

- Brainstorming: současné velké ekologické problémy světa. 

- Práce ve skupinách (či doma individuálně): mapování PŘÍČIN / ZPŮSOBŮ, JAK SE NA 

TOM PODÍLÍME MY / PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ / MOŽNÉHO PODÍLU NA 

ŘEŠENÍ na naší osobní (žákovské) či lokální (školní) úrovni (= nepovrchní práce 

s informacemi, vnímání skrytých souvislostí). 

- Shrnutí práce ve skupinách, společný výběr 1 problému a 1-3 požadovaných změn v chování 

(svém / spolužáků po kampani). 
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V případě nedostatku času apod. je možné vzít výběr tématu zcela do vlastních rukou učitele (za 

cenu nevytěžení „výukového potenciálu“ při mapování současných světových problémů a obtížnější 

motivace žáků, kteří si téma nevyberou sami.. ) 

Zde uvádíme několik vhodných velkých témat (v závorce pak s neúplným výčtem našeho přispění 

k příčinám problému), za závorkou případně odkaz na nejzákladnější zdroje informací: 

 Dětská práce a otroctví, bída lidí v chudých zemích: špatné pracovní, hygienické a 
zdravotní podmínky, žádné sociální jistoty. (Tropické plodiny jako banány, čokoláda, káva, 
čaj. Levné oblečení, nejčastěji z Asie.): kakaové boby a čokoláda – Manuál Na Zemi „Hořká 
chuť čokolády“ = bohatý metodický materiál i s působivými osobními příběhy skutečných 
dětí: http://www.nazemi.cz/manual-horka-chut-cokolady-kakao-detska-prace, nebo „Šaty 
dělají člověka. A kdo dělá šaty?“: http://www.nazemi.cz/manual-saty-delaji-clovekaa-kdo-
dela-saty, nebo „Skvrny na banánech“: http://www.nazemi.cz/manual-skvrny-na-bananech 
 

 Kácení a vypalování deštných pralesů, kritický stav velkých zvířat, ubývání 
biodiverzity, vymírání druhů.  (Pěstování krmiv pro zvířata na maso a mléko, plantáže 
palmy olejné, pastviny pro skot na levné maso, nábytek a výrobky z tropického dřeva,..): Na 
Zemi „Komu chutná prales?“ http://www.nazemi.cz/sites/default/files/prales_2014_1.pdf = 
nabitý manuál! 
 

 Podmínky / utrpení zvířat v chovech (velkochovy drůbeže, skotu, prasat.., produkce 
mléčných výrobků, vajec, masa): mnoho veganských portálů a videí, více či méně realisticky 
drsných..: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=REPAeAH_fJ8&x-yt-
cl=85114404&x-yt-ts=1422579428 
 

 Znečišťování ovzduší a produkce CO2 - změna klimatu (spalování uhlí a dalších fosilních 
paliv v elektrárnách, teplárnách, dopravních prostředcích,.., vypalování lesů): Obsažný článek 
na wiki 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD 
 

 Ubývání úrodné půdy (eroze, degradace, ubývání organické složky, neudržitelné 
hospodaření, závislost na chemických hnojivech – jíme ropu, odstraňování organického 
materiálu ze zahrádek a měst) 

 
Uvedený výčet témat samozřejmě není úplný, se svými žáky pravděpodobně narazíte i na jiná -  

které si nakonec vyberete je zcela na Vašem rozhodnutí. S jedinou výjimkou: Téma ODPADY 
prosím z výběru vynechte! Jednak je již velmi otřepané, jednak většinou sklouzne do celkem 
banálního třídění do barevných popelnic.. Děkujeme za pochopení! 
 

 

MYSLI  JINAK!    Co vytvoříme? 

Až si vyberete 1 problém a z něj pouze 1 – 3 možnosti žádoucí změny chování, je na čase rozdělit se 

do pracovních týmů a začít chystat kampaň. Proběhne v prostoru vaší školy a na internetu 

(facebooková či webová stránka). Můžete při ní použít cokoliv, co není v rozporu s dobrými mravy, 

minimálně byste ale měli vytvořit a použít alespoň 1 výstup z každého bloku A, B a C: 
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A) Živý obraz pro TV, YouTube či Fb ve formě: 
1. Vlastní krátký videoklip (do 30 sekund). 
2. Videozáznam vlastní jevištní dramatizace, písně či rapu (1 – 3 minuty, pozor na 

dostatečnou kvalitu zvuku!). 
3. Fotokomiks (3 – 8 vlastních aranžovaných fotografií, které dohromady vytvoří 

komiksový příběh. Je možné jej upravovat na PC, vkládat bubliny či jiné komentáře 
atp.). 

B) Výtvarné dílo do veřejného prostoru: 
1. Plakát pro výlep či pověšení do veřejného prostoru vaší školy. 
2. Tištěný leták pro rozdávání ve školní kampani. 
3. Výrazné výtvarné dílo (i 3D) pro umístění ve veřejném prostoru vaší školy. 

C) Informační materiál ve formě textu (s obrázky): 
1. Jeden či série krátkých článků do novin, na webovou stránku či na Facebookovou 

stránku vaší kampaně. Na nástěnku / samostatný poster kampaně ve vaší škole. 
2. Umělecký text (povídka, sci-fi, horor) – nezapomeňte, že má druhé o něčem 

přesvědčit.. – kam s ním? 
3. Oslovující powerpointová prezentace pro přeposílání mailem a sdílení…. 

 
Všechny použité materiály musejí být vaše vlastní výtvory (kromě ilustračních fotografií pro 

přípravu plakátu či letáku B1 a B2)! 
 

Vše, co budete tvořit, je součástí vaší informační kampaně a mělo by se navzájem podporovat 
a objevovat ve správném načasování na správných místech! Při přípravě a vytváření svých výstupů 
mějte stále na mysli, koho a k čemu jimi chcete oslovit. 

Vaše informační kampaň začne po Velikonocích ve středu 8. dubna a skončí v pátek 17. 
dubna 2015. Ve středu 8.4. doručíte do Ekocentra Zahrada (fyzicky či elektronicky na adresu 
jan.cindr@ddm-mb.cz) odkazy na Fb či webovou stránku vaší kampaně + podklady vašich výstupů 
(A, B, C a případných dalších), které vám pomůžeme dostat i do lokálních médií k podpoře vaší 
kampaně.  
 

MINIMÁLNÍ PODOBA VAŠÍ KAMPANĚ je tedy: Facebooková či webová stránka a na ní ve 
správném načasování zveřejněné vaše výtvory A,B a C. Pevně věříme, že ale budete aktivnější a 
nápaditější, takže využijete školní nástěnky a chodby, školní časopis i rozhlas a i na vašem Fb či 
webu se objeví řada dalších nápaditých příspěvků a výtvorů. Rádi vám pošleme své „lajky“!! 

 
 

MYSLI  JINAK!    Motivace? 

„Jen ten, kdo sám hoří, může zapálit druhé!“ 
 
Přesvědčit sebe  nadchnout své žáky a studenty  připravit přesvědčivou kampaň pro ostatní. 
 
K motivaci žáků: doporučujeme důsledně oddělit obvyklou vnější motivaci známkami (a 
poznámkami) od skutečného zápalu, potřebného pro překonání všech překážek, které váš tým čekají 
na cestě ke společnému cíli! Pro horolezce je vnitřní touha dosáhnout obtížně zdolatelný vrchol sama 
o sobě dostatečnou motivací. Pokud bychom jim chtěli ještě navíc zvnějšku pomoci třeba nabídkou 
finanční či jiné odměny za to, že si umí správně postavit stan či sbalit lano, možná bychom vytvořili 
novou „školně úspěšnou“ sortu „horolezců“, pro které by ale zážitek z překonávání nesnází a 
dosažení vrcholu možná zcela ztratily smysl… 
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Buď se vám všem společnými silami projekt povede, nebo ne (i tak získáte mnoho cenných 
zkušeností do života, pokud svůj neúspěch dokážete reflektovat). Známky tomu ale nijak 
nepomohou.. 
AKTIVITU ZPOČÁTKU ROZPOUTÁ UČITEL, BĚHEM PŘÍPRAVY KAMPANĚ BY UŽ MĚLA 
BÝT NA STRANĚ DĚTÍ. UČITEL JIM SVOU ZKUŠENOSTÍ POMÁHÁ V USKUTEČNĚNÍ 
SPOLEČNÉHO CÍLE. 

 
 
MYSLI  JINAK!    Závěrečná reflexe! 

I kdyby celý projekt ztroskotal, třída se rozhádala a kampaň ani nezačala, závěrečná společná reflexe 
bude tou nutnou a veledůležitou tečkou, na kterou nesmíte zapomenout! 
 To, nakolik úspěšnou kampaň vytvoříte, je pro Vás i Vaše žáky a studenty méně důležité, než 
to, co si z procesu jejího vytváření odnesete do svého budoucího života. Závěrečná reflexe by měla 
být: 

1. Společná.  
Každý by měl mít možnost se vyjádřit (i obhájit) před všemi zúčastněnými. I pokud použijete 
prvky individuální zpětné vazby (lístečky na doma apod.), finální rozprava musí být společná. 

2. Otevřená, demokratická a konstruktivní!  
Každý má právo mít svůj názor i  nepřijmout názor druhých, všichni by to ale měli brát jako 
ponaučení z vlastních úspěchů a chyb, ne jako vyřizování si účtů. 

3. Strukturovaná.  
Minimálně v rovinách:  
- Organizace práce při přípravě kampaně (zapojení lidí, rozdělení rolí, práce v týmech, 
dodržování času,...) 
- Výsledek vaší práce (Splnily výstupy vaše původní očekávání, co byste příště udělali 
jinak,..?) 
- Reakce adresátů kampaně (Čím překvapili, proč asi reagovali tak, jak reagovali..?) 
 

Minimálně neformální shrnutí převažujících dojmů v těchto 3 okruzích budeme také požadovat 
zaslat mailem do Ekocentrua Zahrada (jan.cindr@ddm-mb.cz) do středy 22.4.2015 od učitele, 
abychom se i my mohli poučit z Vašich školních projektů a usměrňovat naše budoucí výstupy. 
Naprosto neformálně, stačí pár upřímných vět či postřehů...  Děkujeme! 

 
4. Uzavřená a ukončená.  

Společné reflexe by se měli zúčastnit pouze ti, kdož se podíleli (nebo měli podílet) na 
společné práci. Špinavé prádlo se pere doma a ani přesah směrem ke „známkám a 
poznámkám“ neprospěje kooperativní atmosféře. Stejně tak by měl být jasný okamžik, kdy 
„už jsme si všechno řekli“ a není třeba se k tomu dále vracet. Ponaučení si ponese každý dál 
do svého vlastního života. 

 

MYSLI JINAK!   Aktivity a materiály pro práci se žáky 

Rozvržení projektu a jeho jednotlivých kroků směřujících ke vzniku působivé kampaně je v rukou 
učitele a zúčastněných žáků či studentů. Zde předkládáme pro inspiraci modelový rámcový plán pro 
cca 5-6 vyučovacích hodin a podklady pro některé z uvedených aktivit. 
 

Modelový rámcový plán projektu (1 rámeček = cca 1 vyučovací hodina) 

1. motivační samotest žáků (1. rychlá verze + 2. s rozmyslem) 
2. debata o povrchním přístupu a důsledcích našich činů – nevratnost, .. 
3. globální problémy, jejichž jsme součástí (+ zadání domácí práce ke globálním problémům) 
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4. Pojďme aspoň něco změnit! – Připravme kampaň k něčemu, co se dá řešit změnou přístupu na 
osobní úrovni: cíl kampaně = zkusit změnit své vlastní chování a strhnout i spolužáky, 
prostředky kampaně: aspoň 3 různé (viz). 
 

5. Společný výběr tématu + navrhování dosažitelných cílů v chování. 
6. Výběr nejúčinnějších forem kampaně, které jsme schopni dotáhnout. 
7. Rozdělení do pracovních týmů a jasné stanovení výstupů a časových limitů. 

 

8. Práce v týmech, řešení nečekaných problémů – min. 1 hodina s domácí přípravou. 
 

9. Příprava Fb stránky a načasování (časový plán co kdy a kde zveřejnit) použití hotových 
výstupů, případné využití dalších nápadů.  

10. Rozdělení rolí v kampani. 
11. Spuštění a průběh kampaně a odevzdání výstupů do EC Zahrada. 
12. Ukončení kampaně a SPOLEČNÁ ZPĚTNÁ VAZBA. 

 
1. Motivační samotest 

Následující pokus je ideální udělat na konci hodiny, předcházející začátku projektu (klidně o 
několik dní). Nakopírujte dětem lístky se seznamy (jsou připraveny na konci v příloze) a na konci 
hodiny proveďte rychlou verzi dotazníčku. Pak jim nechte své seznamy vzít domů – ať se v klidu 
zamyslí a znovu vyberou, které 4 věci jsou opravdu nejdůležitější, kdyby z nějakého důvodu 
všechny ostatní přestaly existovat a oni se museli celý život obejít bez nich. 

 

Myslíme všichni stejně?  
Udělej malý pokus: vyber z následujícího seznamu 4 věci, které jsou pro Tvůj život nejdůležitější, 
bez nichž by ses neobešel/neobešla. Označ je křížkem. 
Pozor: NA SVOU VOLBU MÁŠ JEN 40 VTEŘIN! 

 Mobilní telefon, 
 včely,  
 auto,  
 televize,  
 teplá sprcha,  
 zemědělské plodiny,  
 facebook,  
 ropa,  
 žížaly,  
 krávy,  
 prázdniny,  
 sladkosti. 

 

Po provedení rychlých i domácích individuálních výběrů doporučujeme udělat společné 
shrnutí:  
Které položky jste nejčastěji volili jako nezbytné při rychlém výběru? Zapsat ty, které volila většina 
žáků. 
Zvýraznit a dopsat ty, které vybrala většina při výběru s rozmyslem. 
Které jsou ty opravdu nezbytné pro náš život (potrava: polní plodiny a krávy (všechny mléčné 
výrobky) + co ještě? Včely! (opylují, bez nich by nebyla většina plodů), žížaly (bez nich by nevznikl 
humus a nastala neúroda). Dnes je náš každodenní život navíc nepředstavitelný bez ropy (pohonné 
hmoty, hnojiva, textilie, …))Liší se rychlé výběry od volby s rozmyslem? Pokud ano, proč?  
 

2. Debata o povrchním přístupu a důsledcích našich činů 
Jak se většinou rozhodujete v životě? S rozmyslem, nebo neuváženě?  
Proč?  (Hektické tempo a rychlá pomíjivost všeho? / Lhostejnost a nezájem – stejně nemůžu nic 
změnit? / Když se rozhodnu blbě, tak se to dá vždycky nějak změnit..? / ….) 
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Příběh o děravém plotě 
Kdysi žil jeden chlapec a ten byl velmi prchlivý. Mrzelo ho to, ale nevěděl, jak se své 

prchlivosti zbavit. A tak přišel za otcem, aby mu poradil. Otec mu dal krabici hřebíků a kladivo a řekl 
mu, aby vždycky, když ho přemůže vztek, zatloukl do plotu 1 hřebík. Za pár týdnů se plot ježil 
zatlučenými hřebíky. Postupně ale přibývaly další stále pomaleji, až nastal den, kdy v plotě nepřibyl 
ani jeden nový hřebík. 

Syn přišel k otci a ptal se, co má dělat. Otec mu uložil, aby za každý den, kdy nepřidá ani 
jeden nový hřebík, jeden hřebík vytáhl a vrátil zpět do krabice. Jak byl chlapec stále klidnější, 
hřebíky z plotu zvolna ubývaly a do roka byl plot úplně bez hřebíků. Chlapec vrátil otci krabici plnou 
hřebíků a děkoval mu, že mu pomohl naučit se zvládat svou prchlivost. Otec ho však zavedl ke plotu a 
ptal se, co vidí. Syn si plot pozorně prohlédl a zjistil, že po každém hřebíku zůstala v plotě malá 
dírka. Hřebíky i prchlivost byly pryč, ale jejich následky nikdy docela nezmizí. 

 
Zkuste najít na svých každodenních rozhodnutích (koupím si novou mikinu, koupím si 

sušenku, dostanu v jídelně k obědu banán, napustím si doma plnou vanu,..) jejich nevratné důsledky 
(= oslí můstek od našich všednodenních činů k jejich globálním důsledkům).  
Tato diskuse může být klíčová pro přijetí spoluzodpovědnosti za velké problémy současného světa a 
motivaci něco změnit! 
 

3. Jak připravit úspěšnou kampaň (a nerozhádat se)? 
 

VELESTRUČNÝ TAHÁK, JAK SE DĚLÁ KAMPAŇ: 

1. Mějte na paměti, že všechny informace a výstupy, které budete připravovat, jsou součástí vaší 
KAMPANĚ. Jasně si společně pojmenujte, KOHO (své spolužáky z ostatních tříd) a O ČEM 
(jaký postoj nebo chování) chcete přesvědčit.  

2. Nesnažte se někoho přesvědčovat, dokud nebudete mít dostatek kvalitních informací o 
problému! Jednak by to bylo nefér, jednak byste se dříve či později ztrapnili (až vás někdo utluče 
pádnými argumenty)… 

3. Vaše informační KAMPAŇ musí zaujmout a ideálně i přesvědčit ty, kterým je určena. Proto 
musíte z té spousty informací a argumentů, které k vašemu tématu shromáždíte, vybrat jen 
několik (1 – 3, ne víc!!) těch nejpůsobivějších, a na nich celou kampaň postavit. 

4. Nelžete, nezkreslujte, ale zvýrazněte jen to, co chcete sdělit. 
5. Stručné + jasné + přesvědčivé! Omezte slova, použijte city, emoce, obrázky, humor… Ideální je 

krátký úderný slogan nebo verš, myšlenkové zkratky, ne dlouhá souvětí… 
TVOŘIVOST, NÁPAD, ORIGINALITA, PŘESVĚDČIVOST,… 

6. Informační kampaň používá vždy několik sdělovacích médií současně: rádio, televizi, noviny, 
Facebook, YouTube, Webové stránky, happening atd.. Tím posiluje okruh lidí, kterých se 
dotkne, i přesvědčivost sdělení, které vás osloví vícekrát různými způsoby. Vyberte si 3 různé 
formy výstupů z následujících možností –  po jedné z A, B a C. Vyberte si ty, které vás budou 
nejvíc lákat k vyzkoušení. Je dobré použít některé prvky (slogan, grafické pojetí, …) shodně 
v různých formách kampaně, výstupy by ale neměly být úplně stejné… Počítejte s tím, že každý 
z vašich výstupů by měl být srozumitelný i sám o sobě (všichni lidé neuvidí všechny!), ale měly 
by na sebe navzájem odkazovat (plakát či výtvarné dílo má za úkol upoutat pozornost, článek na 
nástěnce, ve školních novinách, na webu či Fb pak může přinést i úplnější informace)..  

7. Sestavte 3 pracovní týmy – to nebude lehké, protože aby lidi odvedli dobrou práci, musí dělat to, 
co je baví a nejlépe co si sami vybrali. Zároveň ale potřebujete mít pracovní týmy vyrovnaně 
schopné, tzn. že v každém týmu musí být někdo aktivní, někdo nápaditý, někdo schopný 
organizovat práci a domluvu a motivovat ostatní, někdo vnímavý, kdo dokáže urovnávat 
konflikty a navrhovat kompromisy …  

8. Pozor: každá kampaň musí někdy začít a někdy skončit. Ta vaše začne ve středu 8. dubna,  kdy 
musí být také všechny hotové materiály doručeny do Ekocentra Zahrada, a skončí v pátek 17. 
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dubna. Počítejte s tím, že ze sebe budete muset vydat to nejlepší, že budete muset překousnout i 
to, že někdo do toho dal víc, zatímco někdo se tak trochu vezl, a hlavně si práci dobře 
zorganizovat a nechat si časovou rezervu, abyste na konci dokázali překonat i nečekané 
zádrhely! 

9. Kampaň děláte proto, abyste byli vidět a slyšet. Jinak by to nebyla žádná kampaň! Založit 
facebookovou či webovou stránku a získat prostor ve škole zvládnete sami, Ekocentrum Zahrada 
se pokusí vaše materiály (ty dodané včas) dostat i do místních boleslavských médií (noviny, 
televize, veřejný prostor..).  
Myslete ale na to, že nechcete lacině prezentovat sami sebe, ale ukázat co nejvíce lidem to, co 
chcete změnit. Nevytváříte selfie, ale ukazujete na něco prstem! 

10. Nečekejte, že vaše první kampaň bude hned vypadat jako profesionální reklama. Snažte se o 
maximum, ale spokojte se nakonec s tím, co dokážete udělat v čase, který máte k dispozici.  

11. Co z toho? Dobrá otázka! Podle toho, kdo ji položí a jakou odpověď očekává, se dá už dopředu 
odhadnout, nakolik úspěšná kampaň se vám může podařit: Pokud to budete dělat „za něco“ 
(nějakou výhru, odměnu, za jedničky,..), bude vás pohánět pouze představa, že něco můžete 
získat. Taková motivace zvnějšku bude nejspíš málo na to, abyste ze sebe vydali opravdu 
maximum… Pokud do toho ale půjdete s tím, že je to hodně těžký úkol a „MY TO SAKRA 
CHCEME DOKÁZAT!“, je to ten správný motor, který vás sice nemusí dovézt až do cíle (!), ale 
touha po tom dokázat si, že to dokážete, vám dá víc elánu a vytrvalosti, než vnější odměna! 
Takže: nečekejte žádné drahé ceny, ale doufejte v zájem lidí o to, co společně vytvoříte a pustíte 
do světa!! V každém případě nějaká drobná pozornost čeká na všechny zúčastněné studenty, 
žáky i pedagogy..  

 
 
MYSLI  JINAK! Minikalendář: 
 

16.2.  Informační schůzka v Ekocentru Zahrada. 
do 22.2.  Seznámení s projektem, mapování dostupných zdrojů informací ke světovým problémům. 
od 23.2. Motivace žáků pro přípravu kampaně, výběr problému. 
od 9.3. Práce ve skupinách – příprava výstupů. 
od 30.3. Doladění posledních detailů před spuštěním. 
! 8.4. Spuštění kampaně + doručení podkladů do ekocentra. 
17.4.  Ukončení kampaně. 
17.-22.4.Zhodnocení „Co nám to přineslo?“ 
22.4. Doručení zhodnocení do Ekocentra Zahrada. 
25.4.  Zeměfest. 

 
KONTAKTY 
Ekocentrum Zahrada DDM 
Jaselská 1475, Mladá Boleslav 29301 
Tel. 326 329 113 
Kontaktní osoba: Honza Cindr, mail: jan.cindr@ddm-mb.cz 
 

Tento materiál najdete ke stažení v .pdf na www.MB-eko.cz  
v aktualitách sekce „Ekologická výchova“ 

 
 

NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ NAJDETE PŘIPRAVENÝ MOTIVAČNÍ SAMOTEST PRO 

NAKOPÍROVÁNÍ DĚTEM 

 



 
10 
 

Myslíme všichni stejně?  
Udělej malý pokus: vyber z následujícího seznamu 4 věci, které jsou pro Tvůj život nejdůležitější, 
bez nichž by ses neobešel/neobešla. Označ je křížkem. 
Pozor: NA SVOU VOLBU MÁŠ JEN 40 VTEŘIN! 

 Mobilní telefon, 
 včely,  
 auto,  
 televize,  
 teplá sprcha,  
 zemědělské plodiny,  
 facebook,  
 ropa,  
 žížaly,  
 krávy,  
 prázdniny,  
 sladkosti. 

 

Myslíme všichni stejně?  
Udělej malý pokus: vyber z následujícího seznamu 4 věci, které jsou pro Tvůj život nejdůležitější, 
bez nichž by ses neobešel/neobešla. Označ je křížkem. 
Pozor: NA SVOU VOLBU MÁŠ JEN 40 VTEŘIN! 

 Mobilní telefon, 
 včely,  
 auto,  
 televize,  
 teplá sprcha,  
 zemědělské plodiny,  
 facebook,  
 ropa,  
 žížaly,  
 krávy,  
 prázdniny,  
 sladkosti. 

 

Myslíme všichni stejně?  
Udělej malý pokus: vyber z následujícího seznamu 4 věci, které jsou pro Tvůj život nejdůležitější, 
bez nichž by ses neobešel/neobešla. Označ je křížkem. 
Pozor: NA SVOU VOLBU MÁŠ JEN 40 VTEŘIN! 

 Mobilní telefon, 
 včely,  
 auto,  
 televize,  
 teplá sprcha,  
 zemědělské plodiny,  
 facebook,  
 ropa,  
 žížaly,  
 krávy,  
 prázdniny,  
 sladkosti. 


